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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 الثامن

 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر

(إن وجدت)

تاريخ الحروب الصليبية 1023217 -2

 .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 أحوال البالد اإلسالمية قبيل الغزو الربتغايل واإلسباين ،وحتويل طرق التجارة العاملية البحرية
من البحار العربية إىل رأس الرجاء الصاحل .واحلملة الفرنسية على الشرق العريب ،مث التدخل األوريب يف شؤون
البالد اإلسالمية والعربية ،وموقف الدولة العثمانية من ذلك مع عرض لالتفاقيات اليت أدت إىل تقسيم البالد
اإلسالمية يف آسيا وإفريقيا بني إجنلرتا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ،وإجياد الكيان الصهيوين ،وردود الفعل العربية
واإلسالمية حىت استقالل دوهلم ،وظهور املنظمات العربية واإلسالمية لتوحيد دوهلم وربطها ابملنظمات الدولية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر

 تعزيز قيم االنتماء العريب اإلسالمي لدى الطالب. إب رراا األخط ررار الرريت تع رررض هل ررا العررا .الع ررريب واإلسررالمي .وأاره ررا عل ررى األو ررا السياس ررية واالجتماعي ررةوالدينية.
3

 تعريف الطالررب برربعص املصررطلحات الالامررة للمسرراعدة يف تكرروين شةصرريتر اإلسررالمية والعربيررة وتكرروينمعرفتر ابلتاريخ.
 تتبع احملاوالت الغربية للسيطرة على العا .اإلسالمي. إبراا دور القوى اإلسالمية يف التصدي للةطر األوريب.-

إلقاء الضوء على اهم املنظمات العربية واإلسالمية ودورها يف تدعيم الروابط العربية واإلسالمية.

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

المعرفة والفهم

عددا من املصطلحات اليت ارتبطت ابملقرر كالغزو واالنتداب واحلماية والوصاية وغريها
يعرف ً

1.2

يتعرف على حماوالت القوى األوربية للسيطرة على العا .اإلسالمي.

1.3

يعدد مراحل التنافس األوريب على العا .اإلسالمي ومدى جناح هذه القوى يف حتقيق أهدافها

1...
2
2.1

المهارات

2.2

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

حيلل األحداث التارخيية وينقدها نقداً مو وعياً
يسر ررتنبط الوقر ررااع واألحر ررداث التارخيير ررة مر ررن الوقار ررق واالتفاقير ررات الر رريت عقر ررد ا القر رروى األوربير ررة

ع1
ع2
ع5

م1
م3

واملؤسسات الدولية بشأن العا .اإلسالمي

2.3

يسر ررتةدم التقنير ررات ومصر ررادر املعلومر ررات احلديثر ررة لتحدير ررد منر رراطق الغر ررزو األوريب وأهر ررم القر رروى

2.4

يررتمكن مررن كتابررة تقررارير وةرروث علميررة رخييررة وأاريررة عررن منرراطق وقرروى الغررزو األوريب يف العررا.

3
3.1

القيم

م4

االستعمارية األوربية

م5

اإلسالمي

3.2

يلتزم ابملعايري والقيم االخالقية يف نقد وتقييم األحداث والشةصيات التارخيية

ق2

يسررتةدم املن رراها التارخيي ررة املةتلف ررة يف حتلي ررل األح ررداث والوق ررااع التارخيي ررة للوص ررول إىل احلق ررااق

ق3

التارخيية بتجرد ونزاهة
3.3
3...

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

ساعات االتصال

األسبو األول:
1

 تعريف عام بتوصيف املقرر وأهدافر.مرردخل الغررزو األوريب :معررم مرردلول كلمرريت االسررتعمار والغررزو ظهررور حركررة الغررزو دوافررع حركررة الغررزو
األوريب احلديث مقارنة بدوافع الغزو الصلييب يف العصور الوسطى وبيان وساال كل منها

4

2

2
3

األسبو الثاين :أحوال البالد العربية واإلسالمية أواخر القرن 9هر

2

األس رربو الثال ررث :حرك ررة الكش رروف ااغرافي ررة وأه رردافها -ب ررداات الغ ررزو الربتغ ررايل واإلس ررباين للع ررا.

2

اإلسالمي

4

األسبو الرابع :أار حتول طرق التجارة العاملية إىل طريق رأس الرجاء الصاحل

2

5

األسبو اخلامس :التحرك العثماين و م البالد العربية

2

6

األسبو السادس :الصرا العثماين مع الدولتني الصفوية واململوكية

2

7

األسبو السابع :دور الدولة العثمانية يف صد الغزو الربتغايل يف منطقيت البحر األمحر والبحر العريب

2

8

األسبو الثامن :االختبار النصفي ومناقشة النتااا

2

9

األسبو التاسع :الغزو الربيطاين يف آسيا وإفريقيا

2

 10األسبو العاشر :الغزو الفرنسي يف آسيا وإفريقيا

2

 11األسبو احلادي عشر :إيطاليا وأطماعها يف العا .اإلسالمي ومشال إفريقيا

2

 12األسبو الثاين عشر :تقسيم البالد العربية واإلسالمية بني القوى االستعمارية الغربية

2

 13األسبو الثالث عشر :مقررات مؤمتر الصلح وأارها على البالد العربية واإلسالمية

2

 14األسبو الرابع عشر :أبرا حركات التحرر يف البالد العربية واإلسالمية

2

15

األسرربو اخلررامس عشررر :نشررأة املنظمررات اإلسررالمية والعربيررة ومسرراعيها لتحقيررق الوحرردة اإلسررالمية،

2

وعالقا ا ابملنظمات الدولية

 16األسبو السادس عشر :االختبار النهااي

2
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المجموع

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

الرمز
1.0

المعرفة والفهم

1.1

1.2

رددا مررن املصررطلحات الرريت ارتبطررت ابملقرررر
يعرررف عر ً

احملا رات

أسئلة

يتعرف على حماوالت القروى األوربيرة للسريطرة علرى

التكليفات والنقاشات

مناقشة

يعرردد مراحررل التنررافس األوريب علررى العررا .اإلسررالمي

احملا رات

أسئلة

كالغزو واالنتداب واحلماية والوصاية وغريها
العا .اإلسالمي.

1.3

ومدى جناح هذه القوى يف حتقيق أهدافها

2.0

المهارات

2.1

2.2

حيلل األحداث التارخيية وينقدها نقداً مو وعياً
يس ررتنبط الوق ررااع واألح ررداث التارخيي ررة م ررن الوقا ررق
واالتفاقيات اليت عقد ا القوى األوربية واملؤسسات

الدولية بشأن العا .اإلسالمي
5

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

احملا رات

املناقشة

املناقشة

املناقشة

الرمز

2.3

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

يس ر ررتةدم التقني ر ررات ومص ر ررادر املعلوم ر ررات احلديث ر ررة

تكليفات

مناقشة التكليف

لتحدير ر ر ررد منر ر ر رراطق الغر ر ر ررزو األوريب وأهر ر ر ررم القر ر ر رروى

االستعمارية األوربية

يتمكن من كتابة تقارير وةوث علميرة رخييرة وأاريرة

2.4

عن مناطق وقوى الغزو األوريب يف العا .اإلسالمي

3.0

القيم

3.1

3.2

مناقشة التكليف

تكليفات

يلت ر ررزم ابملع ر ررايري والق ر رريم االخالقي ر ررة يف نق ر ررد وتقي ر رريم

التكليفات

مناقشة التكليف

يس ر ر ررتةدم املن ر ر رراها التارخيي ر ر ررة املةتلف ر ر ررة يف حتلي ر ر ررل

تكليفات

مناقشة التكليف

األحداث والشةصيات التارخيية

األح ررداث والوق ررااع التارخيي ررة للوص ررول إىل احلق ررااق

التارخيية بتجرد ونزاهة
…
 .2أنشطة تقييم الطلبة

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

 1املناقشات الصفية واألوراق والبحوث

مستمر

%20

 2االختبار النصفي

الثامن

%20

 3االختبار النهااي

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 إ افية للطالب ذوي احلاالت واملتطلبات اخلاصة وف ًقا حلاجتهم.

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

المرجع الرئيس للمقرر

-

حسني عبد احلميد أمحد رشوان االستعمار يف القرن العشرين ،اهليئة املصرية

-

السيد يوسف نصر ،الكشوف ااغرافية الربتغالية واإلسبانية بني االستعمار

العامة للكتاب ،القاهرة1957 ،م.

واالستغالل ،مركز اإلسكندرية للكتاب2007 ،م.
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

6

 حممد ،عوض حممد ،االستعمار واملذاهب االستعمارية ،مكتبة اخلاجني،القاهرة ،د ،ت.

 حممد البهي ،الفكر اإلسالمي احلديث وصلتر ابالستعمار الغريب ،مكتبةوهبة ،القاهرة1998 ،م.

 مصطفى اخلالدي ،عمر فروخ ،التبشري واالستعمار يف البالد العربية ،املكتبةالعصرية ،بريوت1982 ،م.

 السيد رجب حراا ،بريطانيا وشرق إفريقيا من االستعمار إىل االستقالل،معهد البحوث والدراسات العربية1972 ،م.

عبد العزيز التوجيري ،العا .اإلسالمي والغرب ،املنظمة اإلسالمية للرتبية

-

والعلوم والثقافة1428 ،هر2007/م.

 -ااهر راض ،استعمار إفريقيا ،الدار القومية للطباعة والنشر1965 ،م.

 -عبد هللا عبد الرااق إبراهيم ،املسلمون واالستعمار االٔورويب ٕالفريقيا ،اجمللس

أخرى

الوطين للثقافة والفنون واالٓداب ،الكويت1989 ،م.

د االستعمار ،الدار املصرية،

 حممد العبد هللا امليمان ،نضال العرب1962م.

 حممد عوض حممد ،االستعمار واملذاهب االستعمارية ،دار الكتاب العريب،1999م.

 جالل حيي ،االستعمار واالستغالل والتةلف ،الدار القومية للطباعة والنشر،1965م.

 عبد هللا عبد الرااق ،اإلسالم وحتدي االستعمار األورويب يف إفريقيا ،املكتباملصري لتوايع املطبوعات1997 ،م.

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

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

قاعة دراسية مؤاثة ال يزيد عدد الطالب هبا عن  40طالبًا
 جهاا حاسب آيل -جهاا data show

التجهيزات التقنية

 -جهاا اتصال السلكي  WiFiبشبكة اإلنرتنت

(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

 سبورة ذكيةتجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

خرااط ورسوم تو يحية.

-

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس
فاعلة طرق تقييم الطالب
7

المقيمون

 -الطالب

اارات املراجع النظري
أعضرراء هيئررة الترردريس مررن داخررل القسررم/

طرق التقييم

الزارات

 -االستباانت اإللكرتونية

 -مراجع ر ر ررة نت ر ر ررااا االختب ر ر ررارات

المقيمون

مجاالت التقويم

من األقسام املناظرة

طرق التقييم

النصفية والنهااية

 قير رراس نسر رربة جنر رراح 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 ررارالربانما

 مراجع ر ر ررة نت ر ر ررااا االختب ر ر رراراتالنصفية والنهااية.

 مراجعة البحوث والتقارير اليتمدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر

أعضرراء هيئررة الترردريس مررن داخررل القسررم/

من األقسام املناظرة

يقدمها 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 ررتيفااها

ملواصررفات الورقررة االمتحانيررة،

وقياسها ملةرجات 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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