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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 الدولة العثمانية 1023402 -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

عدد الساعات التدريسية

النسبة

32

%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

2
3
4

ساعات التعلم

محاضرات

32

معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

32

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

يتناول هذا املقرر مفهوم العامل اإلسالمي احلديث ،وميزان العامل اإلسالمي يف امليزان االسرتاتيجي الدويل ،والواقع
الععذي يعيشععع العععامل اإلسععالمي ،وأسععخاي الععا جاًايأعا وًارجيأعا ،وأبععرت الععدول اإلسععالمية اات الك ا ععة ال ععكا ية

عتا املني،ععات اإلسععالمية وجورهععا يف
امل ععا،ة ،وجور الععدول اإلسععالمية يف الععد ا عععق قايععاع العععامل اإلسععالمي ،وأًع أ
تدعيم الروابط بني خمتاف جول العامل اإلسالمي.

 .2الهدف الرئيس للمقرر

 تدعيم الروح اإلسالمية وقيم اال ت،اء لدى الطالي. تعريف الطالي ابلعامل اإلسالمي مفهومع ،وامتداجه عرب قارات العامل املختافة. تعريف الطالي أبحوال امل ا،ني يف العامل ،وجوا ب القوة والايعف.-

3

إبرات جور املؤس ات اإلسالمية يف جعم الوحدة اإلسالمية والرتابط اإلسالمي.

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم

يتع ععرل عا ععا أه ععم املت ععطا ات التار ي ععة ال ياس ععية ال ععم ه ععرت يف الت ععاريخ اإلس ععالمي احل ععديث

ع1

واملعاصر
1.2

يتعرل عاا أهم معامل التاريخ اإلسالمي احلديث حىت أواًر القرن العشريق

ع2

1.3

يعدج عوامل شأة الدول وأ ي،ة احلكم وتطورها يف العامل اإلسالمي

ع5

1...
2
2.1

المهارات

2.2
2.3
2...
3
3.1
3.2

حيال أحداث التاريخ اإلسالمي احلديث واملعاصر وينقدها قداأ موضوعياأ

يت،كق مق كتابة تقارير وحبوث عا،ية عق اتريخ الدول اإلسالمية احلديث واملعاصر

م1
م4

القيم

ياتزم ابملعايت والقيم األًالقية يف قد وتقييم األحداث والشختيات التار ية

ق2

ي تخدم املناهج التار ية املختافة يف حتايل األحداث والوقائ التار ية

ق3

3.3
3...

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

ساعات االتصال

األسخو األول:
1

 -تعريف عام بتوصيف املقرر وأهدا ع.

2

حتديد مفهوم العامل اإلسالمي
2

إيران  -أ غا تان

3

األسخو ال الث :إ دو ي يا  -ماليزع

2

4

األسخو الراب  :احلركة اإلسالمية يف اهلند وقيام جولة ابك تان اإلسالمية

2

5

األسخو اخلامس :اجل،هورعت اإلسالمية يف آسيا الوسطا

2

6

4

األسخو ال اين :جراسة اتر ية لخعض أقطار العامل اإلسالمي األسيوي (غت العربية) يف العتر احلديث :

2

األس ععخو ال ععاجس :جراس ععة اتر ي ععة ل ععخعض ال ععدول اإلس ععالمية يف أ ريقي ععة وأه ععم قاي ععاعها :يج ععتع –

ال نغال

2

7

األسخو ال اب  :الدول اإلسالمية يف أوراب :تركيا  -ألخا يا

2

8

األسخو ال امق :االًتخار النتفي ومناقشة النتائج

2

9

األسخو التاس  :الخوسنة واهلرسا

2

10

11

األسعخو العارعر :الععامل اإلسعالمي :اجلوا عب اإلجيابيعة :عوامعل القعوة ،عناصعر وحعدة العقيعدة والتعاريخ

2

واحلايارة ،القي،ة ال ياسية واالسرتاتيجية ،القوة الخشرية ،املوارج االقتتاجية.

األسع ععخو احلع ععاجي عشع ععر :الت ع ععدعت الع ععم تواجع ععع العع ععامل اإلسع ععالمي املعاصع ععر :اال ق ع ععامات الفكريع ععة

2

والعقائدية ،التخاف املت ،ل يف ضعف التن،ية واإل تاج وا تشار األمية واجلهل.

 12األسخو ال اين عشر :احلروي واملناتعات اإلقاي،ية ،اخلطر التنتتي ،االجتاهات العا،ا ية والقومية.

2

 13األسخو ال الث عشر :مني،ة املؤمتر اإلسالمي

2

 14األسخو الراب عشر :رابطة العامل اإلسالمي – مني،ة التعاون اإلسالمي

2

 15األسخو اخلامس عشر :املني،ات ال قا ية اإلسالمية  -م تقخل العالقات الدولية والعامل اإلسالمي

2

 16األسخو ال اجس عشر :االًتخار 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

…
2.0

2.1

2.2

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

المعرفة والفهم

يتع ععرل عا ععا أه ععم املت ععطا ات التار ي ععة ال ياس ععية

احملاضرات

املناقشة

يتعععرل عاععا أهععم معععامل التععاريخ اإلسععالمي احلععديث

التكايفات والنقارات

املناقشة

الم هرت يف التاريخ اإلسالمي احلديث واملعاصر
حىت أواًر القرن العشريق

يعدج عوامل شأة الدول وأ ي،ة احلكم وتطورهعا يف
العامل اإلسالمي

احملاضرات

املناقشة

المهارات

حياععل أحععداث التععاريخ اإلسععالمي احلععديث واملعاصععر

وينقدها قداأ موضوعياأ
يععت،كق مععق كتابععة تقععارير وحبععوث عا،يععة عععق اتريععخ
الدول اإلسالمية احلديث واملعاصر

احملاضرات واملناقشات

املناقشة

تكايفات

مناقشة التكايف

…
3.0

3.1

3.2

القيم

يات ع ععزم ابملع ع ععايت والق ع ععيم األًالقي ع ععة يف ق ع ععد وتقي ع ععيم

التكايفات

مناقشة التكايف

ي ع ع ععتخدم املن ع ع ععاهج التار ي ع ع ععة املختاف ع ع ععة يف حتاي ع ع ععل

تكايفات

مناقشة التكايف

األحداث والشختيات التار ية
األحداث والوقائ التار ية

…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

5

أنشطة التقييم

توقيت التقييم
(باألسبوع)

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

م

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

 1املناقشات التفية واألوراق والخ وث

م ت،ر

%20

 2االًتخار النتفي

ال امق

%20

 3االًتخار النهائي

ال اجس عشر

%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
 -ساعات مكتخية :مبعدل ساعتني أسخوعيأا.

 -ختتيص ساعات إضا ية لاطالي اوي احلاالت واملتطاخات اخلاصة و أقا حلاجتهم.

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

المرجع الرئيس للمقرر

إمساعيل أمحد عغي ،حم،وج راكر ،اتريخ العامل اإلسالمي احلديث واملعاصر ،جار املريخ سنة

النشر1995 :

 قاياع العامل اإلسالمي ومشكالت ال ياسية بني املاضي واحلاضر ،ت ية النرباوي،المراجع المساندة

حم،د تر مهنا1983 ،م.

 قاياع هامة يف حاضر العامل اإلسالمي ،حميي الديق ح ق القاي،اين1986 ،م. حاضر العامل اإلسالميً ،الد حم،د القاياة ،ح ني حم،د الراببعة ،عاي متطفاالقاياة2009 ،م.

 املدًل إىل اتريخ اإلسالم يف الشرق األقتا ،أتليف عاوي بق طاهر احلداج؛ حتقيقالمصادر اإللكترونية

حم،د ضياء رهاي1985 ،م.

 اتريخ ا تشار اإلسالم يف إ ريقيا وأحوال امل ا،ني هبا ،عخد الغين عخد الفتاح تهرة،2007م.

 حاضر العامل اإلسالمي وقاياعه املعاصرة ،مجيل عخد هللا حم،د املتري1989 ،م.أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

6

متطلبات المقرر

قاعة جراسية مؤث ة ال يزيد عدج الطالي هبا عق  40طالخأا
 جهات حاسب آيل -جهات data show

 -جهات اتتال الساكي  WiFiبشخكة اإل رت ت

متطلبات المقرر

العناصر

 سخورة اكيةتجهيزات

-

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ًرائط ورسوم توضي ية.

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

 -الطالي

اعاية التدريس

تعرات املراج النيت

طرق التقييم

الزعرات

 -االستخاانت اإللكرتو ية

 مراجع ع ع ععة ت ع ع ععائج االًتخ ع ع ععاراتالنتفية والنهائية

اعاة طرق تقييم الطالي

أعايععاء هي ععة التععدريس مععق جاًععل الق ععم

مق األق ام املنا رة

 قيع ععاس ع ععخة بع ععاح الطاخع ععة يفاملقع ع ع ع ععرر مقار ع ع ع ع ععة ابملقع ع ع ع ععررات

األًرى الم يدرسها الطالب.

 تق ع ع ععو م ع ع ععتقل م ع ع ععق ً ع ع ععارجالربانمج

 مراجع ع ع ععة ت ع ع ععائج االًتخ ع ع ععاراتالنتفية والنهائية.

 مراجعة الخ وث والتقارير الممدى حتتيل خمرجات التعام لا،قرر

أعايععاء هي ععة التععدريس مععق جاًععل الق ععم

مق األق ام املنا رة

يقدمها الطالي.

 مراجع ع ع ع ععة أوراق االًتخ ع ع ع ععاراتلاتأك ع ع ع ع ع ععد م ع ع ع ع ع ععق اس ع ع ع ع ع ععتيفائها

ملواصععفات الورقععة االمت ا يععة،

وقياسها ملخرجات التعام.
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

7

جهة االعتماد

جماس ق م التاريخ

رقم الجلسة
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