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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 السابع                                                        

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 1023402 -2 تاريخ الدولة العثمانية

 

 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

  أستوديو أو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 32 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

يتناول هذا املقرر اتريخ أوراب منذ عصر الثورة الفرنسية وحىتىتهن يايىتىتة احلىتىترمل العامليىتىتة الثانيىتىتةأ بيتنىتىتاول أسىتىت امل الثىتىتورة  
متراتأ  الفرنسىتىتية وايام ىتىتا وأهىتىتث أحىتىتداق ا واملواىتىته ا وره من ىتىتاأ وح ىتىتور هب يىتىتون حىتىتهن سىتىتقو  أ   يتنىتىتاول ع ىتىتد املىتىت  

وأهىتىتث مقىتىتررات هىتىتذر املىتىت متراتأ   يتنىتىتاول الوحىتىتدوا اإليياليىتىتة وا ملانيىتىتةأ والوابىتىتو السياسىتىت    أوراب أوا ىتىتر القىتىترن  
التاسو عشر وسياسة التحالفات الدوليةأ والىتىتا امتىتىتدت لس السىتىتنوات ا وس مىتىتا القىتىترن العشىتىترياأ وا  مىتىتات الىتىتا  

ما بعد احلرملأ وا س امل الا أدت لس اندالع احلىتىترمل العامليىتىتة   أدت لس اندالع احلرمل العاملية ا وسأ ووسوايت
 .الثانيةأ وأهث القوى ال ار ة بي اأ ونتائج ا السياسية واالاتصادية واالجتماعية

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

 امل مترات.دراسة ا واباع السياسية   أوراب   أعقامل احلرور الناب يونيةأ وح ور ما يعرف بعصر  -
 دراسة أهث امل مترات ا وربيةأ ونتائج اأ وأقرها ع ى احلركات القومية   أورواب. -
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 دراسة أهث حركات الوحدة القومية   أوراب: الوحدة اإلييالية الوحدة ا ملانية. -
 دراسة أهث التحالفات ا وربية   أوا ر القرن التاسو عشر. -
 عاملية ا وس.دراسة ا  مات الا أدت لس احلرمل ال -

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع  يتعرف ع ى أواباع أوراب منذ الثورة الفرنسية وحهن ياية احلرمل العاملية الثانية 1.1

 5ع  والعالاات بين ا وأقرها ع ى أوراب والعاملالقوى امل قرة   التاريخ ا وره احلديث  يعدد 1.2

1.3   
1...   
  المهارات 2
 1م  وينقدها نقداً موابوعياً أهث وأبر  ا حداث الا أقرت   التاريخ ا وره  ل حي 2.1

 2م  يي ق مناهج ال حث الع م    التفكري و رق االستدالل   دراسة القضااي وا حداث التارخيية 2.2

 4م  عا اتريخ أوراب احلديث وأهث القوى امل قرةيتمكا ما كتابة وقارير وحبوث ع مية اترخيية  2.3

2...   
  القيم 3
 1ق  يعمل بفاع ية ابما الفرق ال حثية  3.1

 3ق  ةختدم املناهج التارخيية املخت فة   حت يل ا حداث والواائو التارخيي 3.2

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 

 ا س وع ا ول:  
   -وعريه عام بتوصيه املقرر وأهداب    -

 مواه القوى ا وربية من ا –احداق ا  –أس اهبا  –مقدماهتا  –الثورة الفرنسية  -
2 

2 
مواه القوى ا وربيىتة  –أوراب حروب     –ا س وع الثاين: ح ور هب يون بوهبرت وعصر االمربا ورية 

 2 سقو   –من  

 2 ا س وع الثالث: عصر امل متراتأ وأهث امل مترات ا وربية ومقرراهتا 3

 2 ا س وع الرابو: احلركات القومية   ممت كات الدولة العثمانية ومواه الدول ا وربية من ا 4

 2 ا س وع اخلامس: الوحدة اإلييالية  5

 2 ا س وع السادس: الوحدة ا ملانية  6
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 2 ا س وع السابو: أقر حرومل الس عا وبداية التحالفات ا وربية  7

 2 ا س وع الثاما: اال ت ار النصف  ومنااشة النتائج 8

 2 م1904ووايو االوفاق الودي سنة ا س وع التاسو: برييانيا وبرنسا وال حث عا ح يه حهن  9

 2 ا س وع العاشر: روسيا والتحالفات ا وربية 10

 2 ا س وع احلادي عشر: ح ور الياابن كقوة كربىأ مواف ا ما التحالفات الدولية 11

 2 ا س وع الثاين عشر: ا  مات امل اشرة الا أدت لس اندالع احلرمل العاملية ا وس 12

13 
أهىتىتث  –أهىتىتث أحىتىتدق ا  -ا سىتىت وع الثالىتىتث عشىتىتر: احلىتىترمل العامليىتىتة ا وس االقىتىتوى املشىتىتاركة بيىتىت  وأهىتىتداب ا 

 2 نتائج ا(

14 
ا سىتس الىتا اىتام ع ي ىتا  –القىتوى املشىتاركة بيىت   –ا س وع الرابو عشر واخلامس عشر: م متر الصىت   

 2 أهث الشخصيات امل قرة  –

15 
وأملانيىتا أهث املعاهدات املواعىتة مىتو الدولىتة العثمانيىتة  –ا س وع اخلامس عشر: وسوايت ما بعد احلرمل 

 2 واجملر والنمسا

 2 اال ت ار الن ائ ا س وع السادس عشر:  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

1.1 
يتعرف ع ى أواباع أوراب منذ الثىتورة الفرنسىتية وحىتهن 

 ياية احلرمل العاملية الثانية

 أسئ ة  احملاابرات 

1.2 
القىتىتىتىتىتوى املىتىتىتىتىت قرة   التىتىتىتىتىتاريخ ا وره احلىتىتىتىتىتديث  يعىتىتىتىتىتدد

 والعالاات بين ا وأقرها ع ى أوراب والعامل

 منااشة  والنقاشات  احملاابرات

…    

 المهارات 2.0

2.1 
أهىتىتىتث وأبىتىتىتر  ا حىتىتىتداث الىتىتىتا أقىتىتىترت   التىتىتىتاريخ  ىتىتىتل حي

 وينقدها نقداً موابوعياً ا وره 

 املنااشة  احملاابرات 

2.2 
يي ىتىتىتىتق منىتىتىتىتاهج ال حىتىتىتىتث الع مىتىتىتىت    التفكىتىتىتىتري و ىتىتىتىترق 

 االستدالل   دراسة القضااي وا حداث التارخيية

 املنااشة  احملاابرات 

2.3 
عىتىتا يىتىتتمكا مىتىتا كتابىتىتة وقىتىتارير وحبىتىتوث ع ميىتىتة اترخييىتىتة 

 اتريخ أوراب احلديث وأهث القوى امل قرة

 منااشة التك يه  التك يفات 

 القيم  3.0

 منااشة التك يه  التك يفات  يعمل بفاع ية ابما الفرق ال حثية  3.1

 منااشة التك يه  التك يفات ختىتىتدم املنىتىتاهج التارخييىتىتة املخت فىتىتة   حت يىتىتل ا حىتىتداث  3.2
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 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 ةوالواائو التارخيي

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20 مستمر املنااشات الصفية وا وراق وال حوث 1

 % 20 الثاما  اال ت ار النصف  2

 % 60 السادس عشر  اال ت ار الن ائ  3

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات مكت ية: مبعدل ساعتا أس وعًيا. -
 ل يالمل ذوي احلاالت واملتي  ات اخلاصة وبًقا حلاجت ث. ختصيص ساعات لابابية  -

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

 للمقرر المرجع الرئيس
( أ دار املعربة  1919- 1815عمر ع د العزيز عمرأ اتريخ اورواب احلديث واملعاصر ا 

 م. 2000اجلامعيةأ اإلسكندريةأ  

 المساندةالمراجع 

، دار 1950 – 1789تاريخ اوروبا فى العصر احلديث هربرت فيشر،  - -

 م.1984املعارف، القاهرة، 

أوروبا من الثورة الفرنسية إىل  املعاصر:التاريخ عبد العزيز سليمان نوار،  - -

 م.2017، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، احلرب العاملية الثانية

والعالقات الدولية، عامل الكتب، القاهرة، رأفت غنيمي الشيخ: أمريكا  - -

1979. 

 جملة السياسة الدولية. -

 اإللكترونية المصادر 

 مواقع الدراسات األمريكية -

  املوسوعة الربيطانية -

 F.R.U.Sإصدارات عن السياسة اخلارجية األمريكية  -

    ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

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

  الً ا 40ااعة دراسية م قثة ال يزيد عدد اليالمل هبا عا 

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

 ج ا  حاسب آل  -
 data showج ا   -
 بش كة اإلنرتنت   WiFiج ا  اوصال الس ك   -
 س ورة ذكية -

 . رائط ورسوم ووابيحية - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 باع ية التدريس
 اليالمل  -

  ايرات املراجو النظري

 االست اهت اإللكرتونية   -
 الزايرات

 باع ة  رق وقييث اليالمل
أعضىتىتىتىتىتاة هيئىتىتىتىتىتة التىتىتىتىتىتدريس مىتىتىتىتىتا دا ىتىتىتىتىتل 

 القسث/ ما ا اسام املناحرة

 مراجعة نتائج اال ت ارات النصفية والن ائية -
ايىتىتىتىتاس نسىتىتىتىت ة بىتىتىتىتامل الي  ىتىتىتىتة   املقىتىتىتىترر مقارنىتىتىتىتة  -

 ابملقررات ا  رى الا يدرس ا اليالب.
 الربهمجوقومي مستقل ما  ارج  -

 

مىتىتدى حتصىتىتيل ترجىتىتات الىتىتتع ث 
 ل مقرر

أعضىتىتىتىتىتاة هيئىتىتىتىتىتة التىتىتىتىتىتدريس مىتىتىتىتىتا دا ىتىتىتىتىتل 
 القسث/ ما ا اسام املناحرة

 مراجعة نتائج اال ت ارات النصفية والن ائية. -
 حىتىتىتىتىتىتوث والتقىتىتىتىتىتىتارير الىتىتىتىتىتىتا يقىتىتىتىتىتىتدم ا مراجعىتىتىتىتىتىتة ال -

 اليالمل.
مراجعىتىتىتىتىتىتىتىتة أوراق اال ت ىتىتىتىتىتىتىتىتارات ل ت كىتىتىتىتىتىتىتىتد مىتىتىتىتىتىتىتىتا  -

االمتحانيىتىتىتىتىتىتةأ اسىتىتىتىتىتىتتيفائ ا ملواصىتىتىتىتىتىتفات الوراىتىتىتىتىتىتة 
 واياس ا ملخرجات التع ث.

 

 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

 جم س اسث التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه10/7/1442 تاريخ الجلسة

 


