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 دراسات في تاريخ الشرق األقصى الحديث نموذج توصيف مقرر دراسي
 

        هـ11/4/1441  :تارٌخ التقرٌر :         جامعة أم القرى                       . اسم المؤسسة التعلٌمٌة1

           

 التارٌخ الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة / :القسم /. الكلٌة2
 

 بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه : أ(التعريف

دراسات في تاريخ الشرق األقصى الحديث . اسم ورمز المقرر الدراسً: 1  

1.  

 2. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 الماجستٌر الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً.  (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 

 . اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً: 4 .4

 

 المستوى الثانً . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: 5 .5

 

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6 .6
 ال ٌوجد

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7 .7
 

 المبنى الرئٌسً للكلٌة داخل . موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة: 8 .8

 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات المحاضرات التقلٌدٌة  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنتمدمج )تعلٌم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكترونً        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 المراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 

 تعلٌقات:
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 :ب( األهداف

 هدف المقرر الرئٌس؟

 .دراسة تاريخ الشرق األقصى الحديث والمعاصر -
إلى مصاف رف عمى التجارب االقتصادية التي قادت بعض دول منطقة الشرق األقصى التع -

 .الدول الكبرى واالستفادة منيا
 .التعرف عمى طبيعة عالقات ىذه المنطقة بالعالم الخارجي وبخاصة العربي واإلسالمي -
 أثر االستعمار عمى دول المشرق اإلسالمي. -

 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. المطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطرٌقة ال)مالحظة: ج( توصيف المقرر الدراسي 

تتناول المادة تحدٌد مفهوم منطقة الشرق األقصى وتارٌخ دول هذه  توصيف عام لممقرر:

المنطقة وهً الصٌن وكورٌا والفلبٌن وفٌتنام وبورما ومالٌزٌا وإندونٌسٌا وسنغافورة 
األقصى، ومناطق نفوذه،  دوافع النفوذ االستعماري للشرقوالٌابان، باإلضافة إلى دراسة 

قتصادي والتطور اال ونظمه، ونتائجه، ومواجهة دول الشرق األقصى للنفوذ االستعماري،
فً هذه الدول ومجاالت التعاون بٌن بلدان والتحوالت السٌاسٌة  لبعض دول الشرق األقصى،

  واإلسالمً العالم العربًالشرق األقصى و

 

 الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها:-1

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 2 1 تحدٌد مفهوم منطقة الشرق األقصىاألسبوع األول: 

 2 1 التطورات التارٌخٌة والحضارٌة فً الصٌن األسبوع الثانً

 2 1 التطورات التارٌخٌة والحضارٌة فً الٌاباناألسبوع الثالث: 

 2 1 والحضارٌة فً جنوب شرق آسٌاالتطورات التارٌخٌة  :األسبوع الرابع

 2 1 سنغافورة( -التجارب االقتصادٌة الكبرى فً الشرق األقصى) مالٌزٌا األسبوع الخامس:

 2 1 التطورات التارٌخٌة والحضارٌة فً كورٌا والفلٌبٌن السادس : األسبوع 

 2 1 السابع التطورات التارٌخٌة والحضارٌة فً بورما وفٌتناماألسبوع 

 2 1 اختبار نصفًاألسبوع الثامن: 

 2 1  مجاالت التعاون بٌن الشرق األقصى والعالم العربً األسبوع التاسع: 

 2 1 العالم اإلسالمًمجاالت التعاون بٌن الشرق األقصى و األسبوع العاشر

 2 1 فرٌقٌامجاالت التعاون بٌن الشرق األقصى وأالحادي األسبوع 

 2 1 أوروباالتعاون بٌن الشرق األقصى ومجاالت الثانً األسبوع 

 2 1 مجاالت التعاون بٌن الشرق األقصى واألمرٌكتٌنالثالث عشر: األسبوع 

 2 1 اختبار نهائًالرابع عشر: األسبوع 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(: -2
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 دروس محاضرات 
 إضافية

 المجموع أخرى العملي معامل

       ساعات التدرٌس

       معتمدةساعات 

 

 
 خالل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(. ساعات تعلم 3
 

 )اختبارات شفوٌة ( ) اختبارات تحرٌرٌة ( ) تعلم ذاتً (
 

 
 ها:تدرٌس استراتٌجٌاتوقٌاسها طرق واتساقها مع إلطار الوطنً للمؤهالت للمقرر وفقاً ل. مخرجات التعلم 4
 

 / أن ٌتعرف الطالب على التطورات التارٌخٌة والحضارٌة التً مر بها تارٌخ الشرق األقصى1

 / أن ٌكتسب الطالب مهارات البحث و الدراسة فً تارٌخ الشرق األقصى2

تطورات تاريخ الشرق األقصى وحضارتو والتجارب االقتصادية التي شيدتيا منطقة  يبين الطالب/أن  3
 قصى ومجاالت التعاون بينيا وبين العالم الخارجيالشرق األ

 

 .اإلطار الوطنً للمؤهالتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم ٌحدد الجدول التالً 
 

نظر إلى الشرح أسفل ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أولا 
 .الجدول(

 .أمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانياا 
أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثاا 

، مع مالحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقرر أن كل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملةلتش هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال
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 طرق القياس تدريس المقرر استراتيجيات لمؤهالتوفقاا لإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 الحوار والمناقشة العصف الذهنً  1-1

 المحاضرة  الخرائط الذهنٌة  1-2

 المهارات اإلدراكية 2
مناقشة الحدث  إثارة الفكر   2-1

 التارٌخً 

2-2    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

القدرة على االستٌعاب وتوصٌل   3-1
 المعلومات .

القاء البحث أمام 
 الطالب

 التعلٌم التعاونً روح فرٌق العمل الواحد  3-2

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات التصال ومهارات  4

التعلٌم  المالحظة  4-1
 اإللكترونً

 قواعد المعلومات التقوٌم المستمر   4-2

 حركية -مهارات النفسال 5

استخراج العبر  الذهن   5-1
 من التارٌخ

5-2    
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 الفصل الدراسً:خالل قٌاس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

، كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعً، اختبارمثال: ) القٌاس ةمهم التقوٌم
 لخ(خطابة، تقدٌم شفهً، إ

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من التقوٌم 
 النهائً

1   
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4    

5    

6    

7    

8  
 

  

 :همدعمالرشاد األكاديمي للطالب ود. 

ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادٌمً وطاقم التدرٌس أعضاء هٌئة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -1
 الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع(.  

./ إعالن الساعات المكتبٌة لعضو هٌئة التدرٌس1  

. للطالب/ اإلرشاد األكادٌمً 2  

 ./ الندوات3

 / المحاضرات العامة.4

 

 
 المراجع والمصادر: . مصادر التعلّمـه

 مصادر ومراجع المقرر:

 
 حسان حالق، محمد علً القوزي،  تارٌخ الشرق األقصى الحدٌث والمعاصر 

 طارق أحمد قاسم، تارٌخ الشرق األقصى الحدٌث والمعاصر
 والمعاصررون، تارٌخ آسٌا الحدٌث ٌخ وآخرأفت الش

 ٌاغً، تارٌخ شرق آسٌا  دإسماعٌل أحم
 

 :المطلوبةو. المرافق 

بّين متطلبات  المقرر الدراسي  من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات 
 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرىا(:

 )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرىا(:المباني  .1
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 طالًبا 55قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب بها عن  
 مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات واللوحات الذكية والبرمجيات وغيرىا(:

 جهاز حاسب آلي -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنترنت WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 مصادر أخرى )حددىا: مثل الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة بها(:-3
 خرائط ورسوم توضيحية -
 جهاز عرض لألفالم العلمية الوثائقية -

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووز.  تق
 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :-1
 المناقشات الصفية. -
 األوراق واألبحاث.  -
 اختبارات نصفية ونهائية تحريرية -
 ورش عمل -
 اختبارات تقويمية -
 أنشطة وواجبات منزلية -
 بحوث علمية -
 القسم:استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو  .2
 مراجعة نتائج االختبارات النهائية. -
 التشاور وتبادل الخبرات بين أساتذة المقرر -
 استطالع آراء الطالب في المقرر -
 تقويم زميل آخر -
 مناقشة الطالب -

 إجراءات تطوير التدريس :-3
 دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس -
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 تطوير المقرراتعقد جلسات خاصة في مجلس القسم بصفتو العلمية لمناقشة  -
 تشجيع أعضاء ىيئة التدريس على حضور المؤتمرات -
 تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء ىيئة التدريس -
 استضافة الخبراء من جامعات أخرى وأخذ رؤاىم في المقررات -
 زيارة الكليات المناظرة واإلفادة من تجارىا -

) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين، إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب -4
 والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة نتائج االختبارات النهائية -
 الطالبقياس نسبة نجاح الطلبة في المقرر مقارنة بالمقررات األخرى التي يدرسها  -
 بحوث والتقاريرال -
 مراجعة أوراق اإلجابة -
 تبادل الخبرات بين أعضاء ىيئة التدريس -
 تقويم مستقل من خارج البرنامج -

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرىا:-5
 عمل تقرير فصلي عن المقرر. -
 طق الصعوبة في المقرر.مراجعة نتائج الطالب للوقوف على منا -
 استطالع آراء أعضاء ىيئة التدريس لمعرفة رؤاىم واقتراحاتهم لتطويره. -
 عقد لقاءات مع الطلبة المميزين والمقصرين في تحصيلهم العلمي الكتشاف نقاط القوة والضعف في المقرر. -
 المقارنة المرجعية مع جامعات أخرى تدرس المقرر نفسو -
 لتقويم المقرر.استضافة أساتذة زائرين  -
 عقد لقاءات وورش عمل متخصصة. -

 

 
 


