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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
المستوى السادس

 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر

(إن وجدت)

تاريخ أوربا في العصور الوسطى 1022210 -2

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

1

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية

2
3
4
5

التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية

النسبة

32

%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

ساعات التعلم

محاضرات

32

معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

32

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

يتناول هذا املقرر التعريف مبصطلح عصر النهضة ،وأسباب ظهورها ،وأسبقية ظهورهاا يف ييطالياا ،وأهاظ مرااهر النهضاة اةوربياة
الفكريااة والفني ااة وأه ااظ أعالمهااا يف ،تل ااف اض اااات ،وأة اار ارضااارض اإلس ااالمية يف ظه ااور النهضااة اةوربي ااة ،وار ااروب اإليطالي ااة

أدوراها ،وأهظ تسوايهتا ونتائجها وآاثرها على أوراب  ،وحركاة اإلالاالا الاديي أسابااا وأهاظ أعالمهاا ونتائجهاا ،ن يتنااول حركاة
الكشااوا اراراةيااة وأهااداةها ونتائجهااا ،وعصاار التفااور اإلسااباق ،وةرنسااا يف القاارر الساااب عشاار ،وظهااور امللكيااات املسااتبدض

املستنريض يف روسيا وبروسيا ،وارروب اةوربية يف القرر الثامن عشر.
 .2الهدف الرئيس للمقرر

 التعرا على مصطلح النهضة اةوربية وعوامل قيامها ،وأشهر أعالمها يف مجي اضاات الفنية والعلمية. -التعرا على أةر املسلمني يف النهضة اةوربية.

 يتعرا الطالب على حركة اإلالالا الديي ،ومقدماهتا ،وأشهر أعالمها ،وأةرها على اةوضاع الداخلية يف أوراب يفمجي اضاات.

3

 -دراسة حركة الكشوا اراراةية وأسبااا ،وخاالة ةيما يتعلق أبةرها على العامل اإلسالمي.

 التعرا على أحوال القوى اةوربية يف القرنني السادس عشر والساب عشر ،وأهظ ارروب اةوربية ،والقوى البارزضعلى املستوى اةوريب.

-

دراسة الصراع بني كل من ةرنسا وبريطانيا سواء داخل القارض اةوربية أو خارجها ،وخاالة يف املستعمرات يف اهلند

والعامل ارديد.

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم

يتعرا على مصطلح النهضة اةوربية وعوامل قيامها ،وأهظ القوى اةوربية خالل عصر النهضة

ع1

1.2

يعدد أشهر أعالم عصر يف مجي اضاات الفنية والعلمية

ع5

1.3
1...
2
2.1

المهارات

حيلل أهظ وأبرز اةحداث اليت أةرت يف التاريخ اةوريب يف عصر النهضة وينقدها نقداً موضوعياً

م1

2.2

يطبق مناهج البحث العلمي يف التفكري وطرر ااستدال يف دراسة القضااي واةحداث التارخيية

م2

2.3

يتمكن من كتابة تقارير وحبوث علمية اترخيية عن اتريخ أوراب يف عصر النهضة وأهظ معامله

م4

2...
3
3.1

القيم

3.2

يعمل بفاعلية ضمن الفرر البحثية

ق1

ختدم املناهج التارخيية املختلفة يف حتليل اةحداث والوقائ التارخيية

ق3

3.3
3...

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

ساعات االتصال

اةسبوع اةول
 -تعريف عام بتواليف املقرر وأهداةه.

1

2

متهيد عن أحوال أوراب يف العصور الوسطى – دور املسلمني يف النهضة اةوربية
2

اةسبوع الثاق تعريف النهضة – ييطاليا  -أسباب ظهور النهضة يف ييطاليا

2

3

اةسبوع الثالث مراهر النهضة اةوربية وأعالمها يف مجي اضاات العلوم – الفنور – السياسة

2

4

5

4

اةسبوع الراب حركة اإلالالا الديي – أسبااا – جذورها منذ القرر الثالث عشر -أبرز روادهاا –

أةرها

اةسبوع اخلامس حركة الكشوا اراراةية – دواةعها -أهظ الرحالت والرحالة – التفور اإلسباق –

نتائجها

2
2

6
7

2

اةسبوع السادس ارروب اإليطالية – الدور اةول
اةسبوع الساب ارروب اإليطالية – الدور الثاق – معاهدض كاتو كمربسيس – أةر اراروب اإليطالياة

2

على أوراب

8

اةسبوع الثامن ااختبار النصفي ومناقشة النتائج

2

9

اةسبوع التاس يجنلرتا يف القرنني السادس عشر والساب عشر

2

 10اةسبوع العاشر ةرنسا يف القرر الساب عشر (أسرض البوربور)

2

 11اةسبوع ارادي عشر عصر امللكيات املستبدض املستنريض ظهور روسيا كقوض أوربية

2

 12اةسبوع الثاق عشر عصر امللكيات املستبدض املستنريض ظهور بروسيا كقوض أوربية

2

 13اةسبوع الثالث عشر ارروب اةوروبية يف منتصف القرر الثامن عشر حرب الوراةة النمساوية

2

 14اةسبوع الراب عشر حرب السنني السب .

2

 15اةسبوع اخلامس عشر الصراع بني يجنلرتا وةرنسا حول املستعمرات يف كندا واهلند

2

 16اةسبوع السادس عشر ااختبار النهائي

2
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المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

1.1

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

المعرفة والفهم

يتعا اارا علا ااى مصا ااطلح النهضا ااة اةوربيا ااة وعواما اال

احملاضرات

أسئلة

يع اادد أش ااهر أع ااالم عص اار يف مجي ا اض اااات الفني ااة

التكليفات والنقاشات

مناقشة

قيامها ،وأهظ القوى اةوربية خالل عصر النهضة

1.2

والعلمية

2.0

المهارات

…

2.1

2.2

حيل اال أه ااظ وأب اارز اةح ااداث ال اايت أة اارت يف الت اااريخ

احملاضرات واملناقشات

املناقشة

يااتمكن ماان كتابااة تقااارير وحبااوث علميااة اترخييااة عاان

تكليفات

مناقشة التكليف

ااستدال يف دراسة القضااي واةحداث التارخيية

2.3

اتريخ أوراب يف عصر النهضة وأهظ معامله

3.0

القيم

3.1
3.2
…

5

اةوريب يف عصر النهضة وينقدها نقداً موضوعياً
يطبا ااق منا اااهج البحا ااث العلما ااي يف التفكا ااري وطا اارر

احملاضرات

املناقشة

يعمل بفاعلية ضمن الفرر البحثية

تكليفات

مناقشة التكليف

ختاادم املناااهج التارخييااة املختلفااة يف حتلياال اةحااداث

تكليفات

مناقشة التكليف

والوقائ التارخيية

 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

 1املناقشات الصفية واةورار والبحوث

مستمر

%20

 2ااختبار النصفي

الثامن

%20

 3ااختبار النهائي

السادس عشر

%60

أنشطة التقييم

م

(باألسبوع)

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
 -ساعات مكتبية مبعدل ساعتني أسبوعيًا.

 -ختصيص ساعات يضاةية للطالب ذوي اراات واملتطلبات اخلاالة وة ًقا راجتهظ.

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

المرجع الرئيس للمقرر

عبد احلميد البطريق ،تاريخ أوربا احلديث من ع صررر الضة ر ؤمت مر ر يي ضررا،
مطابع جامع الرياض1978 ،م.
 -عبد العزيز الشضاوي :أوربا يف مطلع العصور احلديث  ،مكتب األجنلو املصري ،

المراجع المساندة

القاهرة2011 ،م.
 . -شوقي اجلمل ،عبد اهلل عبد الرازق ،تاريخ أوروبا من الضة

حتى احلرب

الباردة ،املكتب املصري لتوزيع املطبوعات ،د ،ت.
 الكتب واملراجع املوصى باقتضائةا (الدوريات والتقارير وغريها):  -عبد احلميد البطريق ،تاريخ أوربا احلديث من عصر الضةالمصادر اإللكترونية

ؤمت م ر ييضا،

مطابع جامع الرياض1978 ،م.
  -السيد رجب حراز ،عصر الضة  :دراس ى احل ارة األوربي احلديث  ،دارالضة

العربي 1974 ,م.

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

6

متطلبات المقرر

قاعة دراسية مؤةثة ا يزيد عدد الطالب اا عن  40طالبًا
 جهاز حاسب آل -جهاز data show

 -جهاز اتصال اسلكي  WiFiبشبكة اإلنرتنت

متطلبات المقرر

العناصر

 سبورض ذكيةتجهيزات

-

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

خرائط ورسوم توضيحية.

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

 -الطالب

ةاعلية التدريس

 -زايرات املراج النرري

طرق التقييم

الزايرات

 -ااستباانت اإللكرتونية

 مراجع ا ااة نت ا ااائج ااختب ا ااارات النصا ا اافيةوالنهائية

ةاعلة طرر تقييظ الطالب

أعضاء هيئاة التادريس مان داخال

القسظ /من اةقسام املناظرض

 قي ا اااس نس ا اابة جن ا اااا الطلب ا ااة يف املق ا ااررمقارنااة ابملقااررات اةخاارى الاايت يدرسااها

الطالب.

 تقومي مستقل من خارج الربانمج مراجع ا ااة نت ا ااائج ااختب ا ااارات النصا ا اافيةوالنهائية.

مدى حتصيل ،رجات التعلظ للمقرر

أعضاء هيئاة التادريس مان داخال

القسظ /من اةقسام املناظرض

 مراجعاة البحاوث والتقاارير الايت يقاادمهاالطالب.

 مراجع ااة أورار ااختب ااارات للت ك ااد م ااناستيفائها ملواالفات الورقة اامتحانياة،

وقياسها ملخرجات التعلظ.
مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف

7

جهة االعتماد

جملس قسظ التاريخ

رقم الجلسة

16

تاريخ الجلسة

1442/7/10ه

