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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 السابع

 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .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)

ساعات التعلم

النشاط
محاضرات

32

معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

32

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

يتناااوه اااملا املقاارر اتريااخ العااامل العااريب مناامل م ا العصاار احلااديثخ و بااوه بع ا

أ اااليا عااا احلكااا العكمااا خ و ااام احلكااا

العكما خ وأاا احلركات املضا ة ل حكا العكما يف البال العربية خ و تائج اهنيار الدولة العكما ية ع ا العاامل العاريبخ وكامللر أ ار

الصراعات األوربية والتسابق االستعماري ع البال العربية منمل القرن التاس عشار املايال يخ وبداياة القارن العشاريوخ وكامللر
الفرتة بني احلربني العامليتني ور و الفعل العربية مو حركات التحرر واالستقالهخ م عرض ألاا الت اورات السياساية واحلضاارية
ل دوه العربية يف املشرق واملغرب.

 .2الهدف الرئيس للمقرر

 تعريف ال الب أباا معامل التاريخ العريب احلديث واملعاصر منمل بداية العصر احلديث. -غرس يا اال تماء الوطين والعريب لدى ال الب.

 تعريف ال الب ابلتاريخ املشرتك ل عامل العريبخ والكشف عو جوا ب الوحدة يف التاريخ العريب. تعريف ال الب أباا األحداث املؤ رة يف اتريخ البال العربية احلديث واملعاصر.3

 عرض لتاريخ التكالب االستعماري ع الوطو العريبخ والدور الس يب لالستعمار يف املشكالت اليت يعا منها الاوطوالعريب يف الو ا الرااو.

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم

يتعرف ع أاا املص حات التارخيية السياسية اليت ظهرت يف التاريخ العريب احلديث واملعاصر

ع1

1.2

يتعرف ع أاا معامل التاريخ العريب احلديث منامل بداياة احلكاا العكماا حاة هناياة احلارب العاملياة

ع2

1.3

يعد عوامل شأة الدوه واألسرات احلاكا العربية وت وراا ع الشكل احلايل

1...
2
2.1

المهارات

الكا ية

2.2
2.3
2...
3
3.1
3.2

حي ل أحداث التاريخ العريب احلديث واملعاصر وينقداا قداً موضوعياً

يتمكو مو كتابة تقارير وحبوث ع مية عو اتريخ الدوه العربية احلديث واملعاصر

ع5

م1
م4

القيم

ي تزم ابملعايري والقيا األبال ية يف قد وتقييا األحداث والشخصيات التارخيية

ق2

يستخدم املنااج التارخيية املخت فة يف ع يل األحداث والو ائ التارخيية

ق3

3.3
3...

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

ساعات االتصال

األسبوع األوه:
1

 -تعريف عام بتوصيف املقرر وأادافه.

2

بوه العرب عا احلكا العكما
2

األسبوع الكا  :أاا احلركات املضا ة ل وجو العكما يف البال العربية

2

3

األسبوع الكالث :أ ر الوجو العكما ع العامل العريب.

2

4

األسبوع الراب  :احلم ة الفر سية ع مصر والشام

2

5

األسبوع اخلامس :التسابق االستعماري ع العامل العريب يف القرن التاس عشر

2

6
7

4

األس اابوع الس ااا س :الع اارب اابن احل اارب العاملي ااة األوم :مراس ااالت احلس ااني مكم ااااون -
الكورة العربية
األسبوع الساب  :سقوط الدولة العكما ية وأ ره ع البال العربية

2
2

8

األسبوع الكامو :االبتبار النصفي ومنا شة النتائج

2

9

األسبوع التاس  :القضااي العربية يف مؤمتر الص ح ومعاادات ما بعد احلرب

2

10

األسبوع العاشر :بال الشام بني احلربني العامليتني

2

11

األسبوع احلا ي عشر :مصر – السو ان

2

12

األسبوع الكا عشر :بال املغرب العريب (ليبيا – تو س – اجلزائر  -املغرب)

2

13

األسبوع الكالث عشر :العراق  -اليمو

2

14

األسبوع الراب عشر :وه اخل يج العريب (الكويا – ر  -اإلمارات)

2

15

األسبوع اخلامس عشر :وه اخل يج العريب (عمان – البحريو)

2

16

األسبوع السا س عشر :االبتبار النهائي

2
32

المجموع

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

1.1

1.2

مخرجات التعلم
المعرفة والفهم

يتع اارف ع ا أا ااا املص ا حات التارخيي ااة السياس ااية

احملاضرات

أسئ ة

يتعاارف ع ا أاااا معااامل التاااريخ العااريب احلااديث مناامل

التك يفات والنقاشات

منا شة

يعد عوامال شاأة الادوه واألسارات احلااكا العربياة

التك يفات والنقاشات

منا شة

اليت ظهرت يف التاريخ العريب احلديث واملعاصر

بداية احلكا العكما حة هناية احلرب العاملية الكا ية

1.3

وت وراا ع الشكل احلايل

2.0

المهارات

2.1

2.2

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

حي ا اال أحا ااداث التا اااريخ العا ااريب احلا ااديث واملعاصا اار

وينقداا قداً موضوعياً
يااتمكو مااو كتابااة تقااارير وحبااوث ع ميااة عااو اتريااخ
الدوه العربية احلديث واملعاصر

تك يفات

منا شة التك يف

تك يفات

منا شة التك يف

…
3.0

3.1

3.2
…

5

القيم

ي ت ا اازم ابملع ا ااايري والق ا اايا األبال ي ا ااة يف ق ا ااد وتقي ا اايا

التك يفات

منا شة التك يف

يس ا ا ااتخدم املن ا ا ااااج التارخيي ا ا ااة املخت ف ا ا ااة يف ع ي ا ا اال

تك يفات

منا شة التك يف

األحداث والشخصيات التارخيية
األحداث والو ائ التارخيية

 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

 1املنا شات الصفية واألوراق والبحوث

مستمر

%20

 2االبتبار النصفي

الكامو

%20

 3االبتبار النهائي

السا س 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 :مبعده ساعتني أسبوعيًا.-

ختصيص ساعات اضافية ل الب ذوي احلاالت واملت بات اخلاصة وف ًقا حلاجتها.

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

 احل وا خ سعد بديرخ اتريخ كل العرب احلديث واملعاصرخ مكتبة السالم الملابيةخ ط 1خالمرجع الرئيس للمقرر

1420ه.

 -مت عماال واعتمااا

تااوى الكاارتو ل مقاارر ضاامو مشااروع ت ااوير املقااررات الدراسااية بااني

جامعة أم القرى وشركة حرف.

 -الشيخخ رأفا غنيميخ يف اتريخ العرب احلديثخ القاارةخ1975م.

 عبااد الاارحياخ عبااد الاارلو عبااد الاارحياخ اتريااخ العاارب احلااديث واملعاصاارخ ار الفكاارخالقاارةخ 1982م.

 عبااد الاارحياخ عبااد الاارلو عبااد الاارحياخ اضارات يف اتريااخ العاارب احلااديث واملعاصاارخم بعة اجلبالويخ القاارةخ 1978م.

المراجع المساندة

 عب ا ا ااد الكا ا ا ااروخ أل ا ا ااد عا ا ا اازت و ب ا ا اارون :راسا ا ا ااات يف النهض ا ا ااة العربيا ا ا ااة احلديكا ا ا ااةخالقاارةخ1975م.

 عمرخ عبد العزيز عمر :راسات يف اتريخ العرب احلديث واملعاصرخ ار النهضة العربيةل باعة والنشر والتوزي خ 1990م.

 منسيخ مو صاحلخ اتريخ العرب احلديث واملعاصرخ2002م. حيىيخ جاله حيىيخ املشرق العريب املعاصرخ القاارةخ1990م. املكتبة الر مية السعو ية.المصادر اإللكترونية

أخرى

6

-

واعد املع ومات املتاحة مبو مكتبة امل ر عبد هللا بو عبد العزيز.

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

اعة راسية مؤ كة ال يزيد عد ال الب هبا عو  40طالبًا
 جهاز حاسب يل -جهاز data show

التجهيزات التقنية

 -جهاز اتصاه الس كي  WiFiبشبكة اإل رت ا

(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

 سبورة ذكيةتجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

برائط ورسوم توضيحية.

-

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاع ية التدريس

المقيمون

 -ال الب

زايرات املراج الن ري

طرق التقييم

الزايرات

 -االستباانت اإللكرتو ية

 مراجع ا ا ااة ت ا ا ااائج االبتب ا ا اااراتالنصفية والنهائية

فاع ة طرق تقييا ال الب

أعضاااء ايئااة التاادريس مااو اباال القسااا

مو األ سام املناظرة

يا اااس سا اابة با ااا ال با ااة يف

املقا ا ا ا اارر مقار ا ا ا ا ااة ابملقا ا ا ا ااررات

األبرى اليت يدرسها ال الب.

 تق ا ا ااوو مس ا ا ااتقل م ا ا ااو ب ا ا ااارالربانمج

 مراجع ا ا ااة ت ا ا ااائج االبتب ا ا اااراتالنصفية والنهائية.

 مراجعة البحوث والتقارير اليتمدى عصيل خمرجات التع ا ل مقرر

أعضاااء ايئااة التاادريس مااو اباال القسااا

مو األ سام املناظرة

يقدمها ال الب.

 مراجع ا ا ا ااة أوراق االبتب ا ا ا اااراتل تأك ا ا ا ا ا ااد م ا ا ا ا ا ااو اس ا ا ا ا ا ااتيفائها

ملواصاافات الور ااة االمتحا يااةخ

و ياسها ملخرجات التع ا.
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)

7

ح .اعتماد التوصيف

8

جهة االعتماد

جم س سا التاريخ

رقم الجلسة

16
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