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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

  . الساعات المعتمدة: 1

 . نوع المقرر 2

   أخرى  √  متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √  إجباري   ب. 

  يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3

المستوى                                                         

 السابع 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد 

 

 )إن وجدت( . المتطلبات 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

 

 )على مستوى الفصل الدراسي(  االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 32 محاضرات  1

  أستوديو أو  معمل  2

  إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 32 اإلجمالي  

 



 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 . الوصف العام للمقرر: 1
واملوقف العاملي منها بشكل عام واإلسالمي بشكل خاص ، ويوضح  يشرح اتريخ القضية الفلسطينية، ويصف مراحل تطورها 
 . أهم املبادرات السلمية اليت تبناها املسلمون حلل القضية 

   اهلدف الرئيس للمقرر . 2
تعريف الطالب بتاريخ القضييية الفلسييطينية ومسيياعي اليهود للسيييطرو عليها ومناقشيية اةسييس املوعومة اليت بنوا يهدف املقرر إىل  

خططهم يف السييييطرو علل طلسيييطب، م  بيان موقف القوى اإلسيييالمية داخل طلسيييطب وخارجها   ذعليها ادعاءاهتم، ومراحل تنفي
 من التغلغل الصهيوين، وموقف القوى الكربى واملنظمات الدولية من الصراع العريب الصهيوين.

 مخرجات التعلم للمقرر: . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 2ع  العريب والدويل منهااتريخ القضية الفلسطينية، ويصف مراحل تطورها واملوقف يشرح  1.1

جناح القوى الصيييهيو ية يف ققيه أهداطها وعوامل إخفال القوى العربية يف الدطاع عن عوامل   يعدد 1.2
 طلسطب

 5ع 

1.3   

1...   

  المهارات 2

 1م  ويبب حقيقتها الواهية االدعاءات اليهودية يف طلسطبلل حي 2.1

 3م  يستنبط اةدلة اليت تدعم احلقول العربية يف طلسطب من املصادر املتنوعة 2.2

 4م  يتمكن من كتابة تقارير وحبوث حول احلقول العربية يف طلسطب وتفنيد االدعاءات الصهيو ية 2.3

 5م  يستخدم التقنيات احلديثة ملعرطة مراحل تطور السيطرو اليهودية علل طلسطب ...2

  القيم 3

 2ق توم ابملعايري والقيم االخالقية يف  قد وتقييم اةحداث والشخصيات التارخييةيل 3.1

احلقيائه  سيييييييييييتخيدم املنياهخ التيارخييية املختلفية يف قلييل اةحيداث والوقيائ  التيارخييية للوصيييييييييييول إىل  ي 3.2
 ةالتارخيي

 3ق 

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 
 تعريف عام بتوصيف املقرر وأهداطه -

 توطئة ) بذو اترخيية جغراطية(.

2 



2 

 اتريخ طلسطب القدمي. -
 مكا ة طلسطب اإلسالمية. -

 مناقشة ادعاءات احله التارخيي والديين.

2 

3 
 اليهودية والصهيو ية -

 االجتاهات واملدارس الفكرية الصهيو ية.

2 

4 
 املنظمة الصهيو ية العاملية. -

 مفكرو الصهيو ية ورموزها اةوائل.

2 

5 
 مساعي اليهود للسيطرو علل طلسطب يف القرن التاس  عشر -

 موقف الدولة العثما ية من اةطماع اليهودية

2 

 2 مساعي الصهيو ية لدى أملا يا وبريطا يا   6

7 
 أثر احلرب العاملية اةوىل علل القضية الفلسطينية: سايكس بيكو. -

 موقف العرب منه  – قده  – صه   –وعد ابلفور : ظروف إصداره 

2 

  االختبار النصفي ومناقشة النتائخ 8

9 
 مساعي الصهيو ية يف مؤمتر الصلح. -

 الربيطاين علل طلسطباال تداب 

2 

10 

 توغل النفوذ الصهيوين يف طلسطب يف ظل سياسة اال تداب الربيطاين. -
 موقف عرب طلسطب -

 1936ثورو    –املقاومة الشعبية الفلسطينية: ثورو الربال  -

2 

 2 حماوالت بريطا يا للتوطيه بب العرب والصهيو يب 11

 2 الوالايت املتحدو اةمريكية وموقفها من الفضية الفلسطينيةاحلرب العاملية الثا ية وبروز  12

 2 م1947  – 1945قضية طلسطب يف اةمم املتحدو   13

 2 1948حرب  14



15 
 إسرائيل أداو للعدوان -
 املقاومة الشعبية العربية واإلسالمية -

2 

 2 االختبار النهائي 16

 32 المجموع 

 

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

 يم ي التق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمز ال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 
اتريخ القضييييية الفلسييييطينية، ويصييييف مراحل  يشييييرح  

 العريب والدويل منهاتطورها واملوقف 

 أسئلة  احملاضرات 

1.2 

جنييياح القوى الصيييييييييييهيو يييية يف ققيه  عواميييل    يعيييدد
أهداطها وعوامل إخفال القوى العربية يف الدطاع عن 

 طلسطب

 مناقشة  التكليفات والنقاشات 

…    

 المهارات  2.0

2.1 
ويبب حقيقتها    االدعاءات اليهودية يف طلسيطبلل  حي

 الواهية

 املناقشة  احملاضرات 

2.2 
احلقول العربية يف طلسطب  يستنبط اةدلة اليت تدعم  

 من املصادر املتنوعة

 املناقشة  املناقشة 

2.3 
يتمكن من كتيابية تقيارير وحبوث حول احلقول العربيية  

 يف طلسطب وتفنيد االدعاءات الصهيو ية

 مناقشة التكليف  التكليفات 

2.4 
يسيييييييييييتخييدم التقنيييات احلييديثيية ملعرطيية مراحييل تطور  

 طلسطبالسيطرو اليهودية علل 
 مناقشة التكليف  التكليفات 

 القيم  3.0

3.1 
وتيقيييم  ييلي يف  يقييييييد  االخيالقيييييييية  واليقيييم  ابمليعيييييياييري  تيوم 

 اةحداث والشخصيات التارخيية

 مناقشة التكليف  التكليفات 



 يم ي التق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمز ال

3.2 

سيييييييييييتخيييدم املنييياهخ التيييارخييييية املختلفييية يف قلييييل  ي
اةحيداث والوقيائ  التيارخييية للوصيييييييييييول إىل احلقيائه  

 ةالتارخيي

 مناقشة التكليف  تكليفات 

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 

 النسبة  

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20 مستمر املناقشات الصفية واةورال والبحوث 1

 % 20 الثامن  االختبار النصفي 2

 % 60 السادس عشر  االختبار النهائي 3

    

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، شفهي، عرض تقديمي  تحريري،  يم )اختباري التق أنشطة

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات مكتبية: مبعدل ساعتب أسبوعًيا. -
 ختصيص ساعات إضاطية للطالب ذوي احلاالت واملتطلبات اخلاصة وطًقا حلاجتهم.  -

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
حمسييين حممد صييياض، القضيييية الفلسيييطينية خلفياهتا التارخيية وتطوراهتا املعاصيييرو، مركو الويتو ة  

 .م2012بريوت،  –للدراسات واالستشارات 

 المساندة المراجع 

 م.  1955أكرم زعيرت، القضية الفلسطينية، دار املعارف، القاهرو،  -
عبد الوهاب الكيايل، اتريخ طلسطب احلديث، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،   -

 م. 1990بريوت،  
عبد الوهاب املسريي، مقدمة لدراسة الصراع العريب اإلسرائيلي: جذوره، ومساره،    -

 م. 2002ومستقبله، دار الفكر،  
رشيييييييه حممد رطعر، تطور القضييييييية الفلسييييييطينية: اترخييا.. وبشييييييراي، عا  الكتب،   -

 م.1970



الياس شييييوطاين، املوجو يف اتريخ طلسييييطب السييييياسييييي )منذ طةر التاريخ ح  سيييينة  -
 م.2003(، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1949

(، مكتبة  1918  - 1700عادل مناع، اتريخ طلسييييييطب يف اواخر العهد العثماين ) -
 م.2003بستان املعرطة للطباعة والنشر والتوزي ، 

 م.2001عبد هللا علوان، اإلسالم والقضية الفلسطينية، دار السالم ،  -

 موقع الموسوعة الفلسطينية - اإللكترونية المصادر  

   ىأخر

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق 
 طالًبا 40قاعة دراسية مؤثثة ال يويد عدد الطالب هبا عن  ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

 جهاز حاسب آيل  -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإل رت ر   WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورو ذكية -

 .خرائط ورسوم توضيحية - تبعاً لطبيعة التخصص( ) ى أخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قي طرق الت ون المقيم  مجاالت التقويم 

 طاعلية التدريس
 الطالب  -

 زايرات املراج  النظري

 االستباانت اإللكرتو ية   -
 الوايرات

 طاعلة طرل تقييم الطالب
أعضيييياء هيئة التدريس من داخل القسييييم   

 من اةقسام املناظرو

االخيتيبييييييارات   - ميراجيعيييييية  يتييييييائيخ 
 النصفية والنهائية

قيياس  سيييييييييييبية جنياح الطلبية يف   -
املقرر مقار ة ابملقررات اةخرى  

 اليت يدرسها الطالب.
خييييييار    - مين  مسيييييييييييتيقييييييل  تيقيومي 

 الربانمخ
 

 مدى قصيل خمرجات التعلم للمقرر
التدريس من داخل القسييييم   أعضيييياء هيئة  

 من اةقسام املناظرو

االخيتيبييييييارات   - ميراجيعيييييية  يتييييييائيخ 
 النصفية والنهائية.



 يم قي طرق الت ون المقيم  مجاالت التقويم 

بحوث والتقيارير اليت  مراجعية ال -
 يقدمها الطالب.

االخييتييبييييييارات   - أورال  مييراجييعيييييية 
اسيييييييييييتيييفييييييائيهييييييا   مين  ليليتييييييسكييييييد 
ملواصيييييييفات الورقة االمتحا ية،  

 وقياسها ملخرجات التعلم.
 

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

 تم تحديدها( يأخرى ) ، المراجع النظير  البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 التوصيف  ح. اعتماد 
 جملس قسم التاريخ جهة االعتماد 

 16 رقم الجلسة 

 ه1442 7 10 تاريخ الجلسة 

 

 


