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

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم √

متطلب كلية

√

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 إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

32

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

يتناول هذا املقرر حركة الكشوف اجلغرافية يف أفريقيا ،والتكالب االستعماري ،ونُظم احلكم االستعماري ،واحلركات الوطنية يف
القارة األفريقية ،والوجود األمريكي -السوفيييت يف القارة ،والتغلغل الصهيوني فيها ،والعالقات األفريقية  -العربية ،والعالقات
األفريقية اآلسيوية ،دراسة عالقة أفريقيا بأمريكا الالتينية ،وفكرة الوحدة األفريقية وتطورها.
 .2الهدف الرئيس للمقرر

 دراسة حركة الكشوف اجلغرافية يف أفريقيا دراسة التكالب االستعماري ونُظم احلكم االستعماري دراسة احلركات الوطنية يف القارة األفريقية الوجود األمريكي -السوفيييت يف أفريقيا3

 التغلغل الصهيوني يف أفريقيا دراسة فكرة الوحدة األفريقية وتطورها دراسة العالقات األفريقية  -العربية دراسة العالقات األفريقية اآلسيوية .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم

يتعرف على أوضاع إفريقيا منذ عصر الكشوف اجلغرافية وحىت هناية احلرب العاملية الثانية

ع2

1.2

يعدد القوى املؤثرة يف التاريخ اإلفريقي احلديث والعالقات بينها وأثرها على أوراب والعامل

ع5

1.3
1...
2
2.1

المهارات

2.2

حيلل أهم وأبرز األحداث اليت أثرت يف التاريخ اإلفريقي وينقدها نقداً موضوعياً
يطبق مناهج البحث العلمي يف التفكري وطرق االستدالل يف دراسة القضااي واألحداث التارخيية

م1
م2

2.3

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

م4

2...

يتمكن من كتابة تقارير وحبوث علمية اترخيية عن اتريخ إفريقيا 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
م

األسبوع األول:
 تعريف عام بتوصيف المقرر وأهدافه.حركة الكشوف الجغرافية في أفريقيا
األسبوع الثاني :التكالب االستعماري

2

3

األسبوع الثالث :نظم الحكم االستعماري

2

4

األسبوع الرابع :الحركة الوطنية في المستعمرات البرتغالية

2

5

األسبوع الخامس :الحركة الوطنية في المستعمرات اإلسبانية والهولندية

2

6

األسبوع السادس :الحركة الوطنية في المستعمرات البلجيكية واأللمانية

2

7

األسبوع السابع :الحركة الوطنية في المستعمرات اإليطالية

2

8

األسبوع الثامن :االختبار النصفي ومناقشة النتائج

2

1
2

4

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

2

األسبوع التاسع :الحركة الوطنية في المستعمرات الفرنسية

2

 10األسبوع العاشر :الحركة الوطنية في المستعمرات البريطانية
 11األسبوع الحادي عشر :الوجود األمريكي – السوفيتي في أفريقيا

2

9

2
2

 12األسبوع الثاني عشر :التغلغل الصهيوني في أفريقيا
األسـبوع الثالث عشـر :العالقات األفريقية – العربية :موقف الدول العربية من القضـايا
13
اإلفريقية
 14األسبوع الرابع عشر :موقف الدول اإلفريقية من القضايا العربية

2
2
2

 15األسبوع الخامس عشر :فكرة الوحدة األفريقية وتطورها
 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

1.2

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

المعرفة والفهم

يتعرف على أوضا ا اااع إفريقيا منذ عصا ا اار الكشا ا ااوف

احملاضرات

أسئلة

يع اادد القوى املؤثرة يف الت اااريخ اإلفريقي احل اادي ااث

التكليفات والنقاشات

مناقشة

اجلغرافية وحىت هناية احلرب العاملية الثانية
والعالقات بينها وأثرها على أوراب والعامل

…
2.0

2.1

2.2

2.3

اإلفريقي وينقدها نقداً موضوعياً
ياطاباق مانا ا اااهاج الاباحا ا ااث الاعالاماي يف الاتافاكاري وطرق

احملاضرات

املناقشة

حيلا اال أهم وأبرز األحا ااداث اليت أثرت يف التا اااريخ

املناقشة

املناقشة

يس ا ا ا ا ااتخاادم التقنيااات احلااديثااة يف التعرف على أهم

التكليفات

مناقشة التكليف

يتمكن من كتااابااة تقااارير وحبوث علميااة اترخييااة عن

التكليفات

مناقشة التكليف

االستدالل يف دراسة القضااي واألحداث التارخيية

التغريات اليت طرأت على اتريخ إفريقيا

2.4

اتريخ إفريقيا احلديث وأهم القوى املؤثرة

3.0

القيم

3.1

5

المهارات

يعم اال بف اااعلي ااة ض ا ا ا ا اامن الفرق البحثي ااة يف اااالت
التاريخ

التكليفات

مناقشة التكليف

الرمز

3.2

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

يس ا ا ا ا ااتخ اادم املن اااهج الت ااارخيي ااة املختلف ااة يف حتلي اال

تكليفات

مناقشة التكليف

األحاداث والوقاائع التاارخيياة للوص ا ا ا ا ااول إ احلقاائق

التارخيية

…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

 1املناقشات الصفية واألوراق والبحوث

مستمر

%20

 2االختبار النصفي

الثامن

%20

 3االختبار 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 إضافية للطالب ذوي احلاالت واملتطلبات اخلاصة وف ًقا حلاجتهم.

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

المرجع الرئيس للمقرر

عبد اهلل عبد الرازق ،شوقي عطا اهلل اجلمل ،تاريخ أفريقيا احلديث واملعاصر ،القاهرة2001 ،
م.
 إهلام حممد ذهين :دراسات وثائقية يف تاريخ أفريقيا احلديث ،القاهرة،1998م.
 جالل حيي :تاريخ أفريقيا احلديث واملعاصر ،اإلسكندرية.1984 ، عبد اهلل عبد الرازق ،شوقي عطا اهلل اجلمل ،تاريخ أفريقيا احلديث واملعاصر،القاهرة 2001 ،م.

المراجع المساندة

 رأفت غنيمي الشيخ :أفريقيا يف التاريخ املعاصر ،القاهرة.1982 ، زاهر رياض :االستعمار األوروبي ألفريقيا يف العصر احلديث ،القاهرة،1960
 إبراهيم جالل أمحد :معامل تاريخ أفريقيا احلديث واملعاصر ،القاهرة،.2011
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المصادر اإللكترونية

مواقع معاهد البحوث والدراسات األفريقية

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 اإلنرتنت

(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

 -االستباانت اإللكرتونية

 ماراجاعا ا ااة ناتا ا ااائاج االخاتابا ا اااراتالنصفية والنهائية

فاعلة طرق تقييم الطالب

أعضا ااائ هيئة التدريس من داخل القسا اام

من األقسام املناظرة

 قيااس نس ا ا ا ا اباة اا الطلباة يفاملقرر مقارنة ابملقررات األخرى

اليت يدرسها الطالب.

 تاقاوم مسا ا ا ا ا اتاقا ا اال مان خا ا ااارالربانمج

 ماراجاعا ا ااة ناتا ا ااائاج االخاتابا ا اااراتالنصفية والنهائية.

 مراجعاة البحوث والتقاارير اليتمدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر

أعضا ااائ هيئة التدريس من داخل القسا اام

من األقسام املناظرة

يقدمها الطالب.

 -ماراجاعا ا ااة أوراق االخاتابا ا ااارات

لالاتا ا ااسكا ا ااد مان اسا ا ا ا ا اتايافا ا ااائاها ا ااا

ملواص ا ا اافات الورقة االمتحانية

وقياسها ملخرجات التعلم.
7

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
جهة االعتماد
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لس قسم التاريخ

رقم الجلسة
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