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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)

النشاط

ساعات التعلم

محاضرات

32

معمل أو أستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

32

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

يتناول هذا املقرر حركة الكشوف اجلغرافية يف آسيا ،والتكالب االستعماري ،ونُظم احلكم االستعماري،
واحلركات الوطنية يف القارة اآلسيوية ،والوجود األمريكي والسوفييت والتغلغل الصهيوين يف آسيا ،وفكرة التضامن
اآلسيوي وتطورها ،والعالقات اآلسيوية  -العربية ،والعالقات اآلسيوية األفريقية ،وعالقة آسيا أبمريكا الالتينية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر

 دراسة حركة الكشوف اجلغرافية يف آسيا دراسة التكالب االستعماري ونُظم احلكم االستعماري دراسة احلركات الوطنية يف القارة اآلسيوية الوجود األمريكي السوفييت يف آسيا3

 التغلغل الصهيوين يف آسيا يف آسيا دراسة فكرة التضامن اآلسيوي وتطورها دراسة العالقات اآلسيوية  -العربية دراسة العالقات اآلسيوية األفريقية دراسة عالقة آسيا أبمريكا الالتينية .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم

يتعرف على أوضاع آسيا منذ بداية الكشوف اجلغرافية وحىت النصف الثاين من القرن العشرين

ع2

1.2

يعدد القوى املؤثرة يف التاريخ األسيوي احلديث والعالقات بينها وأثرها على آسيا والعامل

ع5

1.3
1...
2
2.1

المهارات

حيلل أهم وأبرز األحداث اليت أثرت يف التاريخ األسيوي وينقدها نقداً موضوعياً

م1

2.2

يطبق مناهج البحث العلمي يف التفكري وطرق االستدالل يف دراسة القضااي واألحداث التارخيية

م2

2.3

يستخدم التقنيات احلديثة يف التعرف على أهم التغريات اليت طرأت على اتريخ آسيا

م4

2...

يتمكن من كتابة تقارير وحبوث علمية اترخيية عن اتريخ آسيا احلديث وأهم القوى املؤثرة

م5

3
3.1

القيم

3.2

يعمل بفاعلية ضمن الفرق البحثية

ق1

يستخدم املناهج التارخيية املختلفة يف حتليل األحداث والوقائع التارخيية

ق3

3.3
3...

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

ساعات االتصال

األسبوع األول:
1

 -تعريف عام بتوصيف املقرر وأهدافه

2

حركة الكشوف اجلغرافية يف آسيا

4

2

األسبوع الثاين :التكالب االستعماري

2

3

األسبوع الثالث :نظم احلكم االستعماري

2

4

األسبوع الرابع :احلركة الوطنية يف املستعمرات الربتغالية

2

5

األسبوع اخلامس :احلركة الوطنية يف املستعمرات اإلسبانية واهلولندية

2

6

األسبوع السادس :احلركة الوطنية يف املستعمرات الفرنسية

2

7

األسبوع السابع :احلركة الوطنية يف املستعمرات الربيطانية

2

8

األسبوع الثامن :االختبار النصفي ومناقشة النتائج

2

9

األسبوع التاسع :سياسة الياابن يف آسيا

2

 10األسبوع العاشر :الوجود األمريكي السوفييت يف آسيا

2

 11األسبوع احلادي عشر :التغلغل الصهيوين يف آسيا

2

 12األسبوع الثاين عشر :فكرة التضامن اآلسيوي وتطورها

2

 13األسبوع الثالث عشر :العالقات اآلسيوية – العربية

2

 14األسبوع الرابع عشر واخلامس عشر :العالقات اآلسيوية  -العربية

2

 15األسبوع اخلامس عشر :العالقات اآلسيوية – العربية

2

 16األسبوع السادس عشر :االختبار النهائي

2
32

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

يتعر رررف علر ررى أوضر رراع آسر رريا منر ررذ بداير ررة الكشر رروف

احملاضرات

أسئلة

يع رردد الق رروى امل ررؤثرة يف الت رراريخ األس رريوي احل ررديث

التكليفات والنقاشات

مناقشة

اجلغرافية وحىت النصف الثاين من القرن العشرين

1.2

والعالقات بينها وأثرها على آسيا والعامل

2.0

المهارات

…

2.1

2.2

2.3

حيل ررل أه ررم وأب رررز األح ررداث ال رريت أث رررت يف الت رراريخ

املناقشة

املناقشة

يسر ررتخدم التقنير ررات احلديثر ررة يف التعر رررف علر ررى أهر ررم

تكليفات

مناقشة التكليف

يررتمكن مررن كتابررة تقررارير وحبرروث علميررة اترخييررة عررن

تكليفات

مناقشة التكليف

االستدالل يف دراسة القضااي واألحداث التارخيية

التغريات اليت طرأت على اتريخ آسيا

2.4

اتريخ آسيا احلديث وأهم القوى املؤثرة

3.0

القيم

3.1
3.2

5

األسيوي وينقدها نقداً موضوعياً
يطبر ررق منر رراهج البحر ررث العلمر رري يف التفكر ررري وطر رررق

احملاضرات

املناقشة

يعمل بفاعلية ضمن الفرق البحثية

التكليفات

مناقشة التكليف

يس ر ر ررتخدم املن ر ر رراهج التارخيي ر ر ررة املختلف ر ر ررة يف حتلي ر ر ررل

تكليفات

مناقشة التكليف

األحداث والوقائع التارخيية

الرمز
…
 .2أنشطة تقييم الطلبة

مخرجات التعلم

م

استراتيجيات التدريس

أنشطة التقييم

توقيت التقييم
(باألسبوع)

طرق التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

 1املناقشات الصفية واألوراق والبحوث

مستمر

%20

 2االختبار النصفي

الثامن

%20

 3االختبار النهائي

السادس عشر

%60

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 إضافية للطالب ذوي احلاالت واملتطلبات اخلاصة وف ًقا حلاجتهم.

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

المرجع الرئيس للمقرر

رأفررغ ينيمرري الشرريخ ،وآخرررون ،اتريررخ آسرريا احلررديث واملعاصررر ،عررني للدراسررات والبحرروث

اإلنسانية واالجتماعية ،القاهرة2004 ،م.

 -ك.م .ابنيكار :آسيا والسيطرة الغربية ،ترمجة عبد العزيز جاويد ،القاهرة .1962

 ج رراد ط رره :اتري ررخ آس رريا احل ررديث ،إب رراهيم ج ررالل :اتري ررخ الش رررق األقص ررى احل ررديثواملعاصر ،القاهرة.2006 ،

 عبررد العزيررز سررليمان نرروار :اتريررخ الشررعوب اإلسررالمية ،دار الفكررر العرررل ،القرراهرة،المراجع المساندة

1998م.

 م رريالد املقرحي رري :اتري ررخ آس رريا احل ررديث واملعاصر ش رررق آس رريا -الص ررني – الي رراابن –كوراي) بنغازي.1997 ،

 حممد حممد زيتون :املسلمون يف الشرق األقصى ،القاهرة.1985 ، -امساعيل اييي :اتريخ شرق آسيا ،الرايض.1994 ،

 شيسرت بني :الشرق األقصى ،ترمجة :حسني احلوت ،القاهرة ،ب.ت. قواعررد املعلومررات العربيررة واألجنبيررة املتاحررة علررى قاعرردة بيررالت موقررع مكتبررة امللرالمصادر اإللكترونية

عبد هللا اجلامعية ،واجلامعات السعودية األخرى

 منصة درر املعرفية املتاحة على موقع مكتبة املل عبد هللا اجلامعية -مواقع الدورايت العربية واألجنبية

 مواقع معاهد البحوث والدراسات اآلسيوية6

 -موقع املوسوعات العاملية على االنرتنغ

الدوريات اآلسيوية المختلفة

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

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

قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب هبا عن  40طالبًا
 جهاز حاسب آل -جهاز data show

التجهيزات التقنية

 -جهاز اتصال السلكي  WiFiبشبكة اإلنرتنغ

(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

 سبورة ذكيةتجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

خرائط ورسوم توضيحية.

-

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

المقيمون

 -الطالب

زايرات املراجع النظري

طرق التقييم

الزايرات

 -االستبالت اإللكرتونية

 مراجع ر ر ررة نت ر ر ررائج االختب ر ر رراراتالنصفية والنهائية

فاعلة طرق تقييم الطالب

أعضرراه هيئررة الترردريس مررن داخررل القسررم

من األقسام املناظرة

 قير رراس نسر رربة بر ررا الطلبر ررة يفاملقر ر ر ر رررر مقارنر ر ر ر ررة ابملقر ر ر ر ررررات

األخرى اليت يدرسها الطالب.

 تق ر ر ررو مس ر ر ررتقل م ر ر ررن خ ر ر ررارالربلمج

 مراجع ر ر ررة نت ر ر ررائج االختب ر ر رراراتمدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر

أعضرراه هيئررة الترردريس مررن داخررل القسررم
من األقسام املناظرة

النصفية والنهائية.

 مراجعة البحوث والتقارير اليتيقدمها الطالب.

 مراجع ر ر ر ررة أوراق االختب ر ر ر رراراتللتأك ر ر ر ر ر ررد م ر ر ر ر ر ررن اس ر ر ر ر ر ررتيفائها

7

مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

ملواصررفات الورقررة االمتحانيررة،

وقياسها ملخرجات التعلم.
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

8

جهة االعتماد

جملس قسم التاريخ

رقم الجلسة

16
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