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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد  

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد  

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7
 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 9 ساعات االستذكار 1

 ساعات 9 الواجبات 2

 ساعات8 المكتبة 3

 ساعت 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 9 ()تذكرأخرى  5

 ساعة 45 اإلجمالي 
 ات االسيتذكار،، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعللمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

رواد عصر فكري ليتناول المقرر ما يزيد عن مائتي سنة من تاريخ أوروبا مبتدئا بعوامل ظهور عصر النهضة ، واإلنتاج ال

المراحل ابها والنهضة ، ونشأة حركة الكشوف الجغرافية ، وجهود المستكشفين ومسار رحالتهم ، الحروب اإليطالية : أسب

ا ني في فرنسع الديني ، الظروف التي أدت إلى قيام ثورة األراضي المنخفضة ، ثم الصراالتي مرت بها ، حركة اإلصالح الدي

 ي عهد لويسرنسا ف، حروب الثالثين عاماً ، ثم تاريخ انجلترا في عهد أسرة التيودور ، وفي أسرة الستيوارت ، وأخيراً ف

 الرابع عشر .

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 تزويد الطالب بمعرفة تاريخية عن أبرز أحداث تاريخ العرب الحديث والمعاصر  

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 المعارف 1

 أن يكون الطالب قادرا على أن 

 

 1-1 يوضح العالم العربي فيما بين الحربين العالميتين     1.1

 2-1 يعدد مشاريع الوحدة والعالقات العربية في الجامعة العربية 1.2

 4-1 17-16الحركات االستقاللية في العهد العثماني خالل القرنين يسمى  1.3

1...   

 المهارات 2

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 4-2 الحرب العالمية األولى وأثرها على العالم العربييفسر   2.1

 1-2 م واتفاقيات اوسلو   1948يقارن فلسطين ما بين  2.2

 2-2 البنية االقتصادية واالجتماعية للعالم العربي جذورها ، تطورها ، وآفاقهايحلل   2.3

2...   

   

 الكفاءات 3

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 2-3 مشاريع الوحدة والعالقات العربية  مع يقوم األبحاث المشتركة  3.1

 1-3 حركات النهضة العربية منذ مطلع القرن العشرينيدير النقاش الجماعي حول  3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 16الدولة العثمانية والعالم الغربي في القرن  1

 6 17-16الحركات االستقاللية في العهد العثماني خالل القرنين  2

 6 مصر : حملة نابليون ، حكم محمد باشا وأثره 3

 6 م1918- 1798التنافس االستعماري على العالم العربي :  4

 3 حركات النهضة العربية منذ مطلع القرن العشرين 5

 3 الحرب العالمية األولى وأثرها على العالم العربي 6

 6 العالم العربي فيما بين الحربين العالميتين  7

 6 م إلى اتفاقيات اوسلو1948فلسطين ما بين  8

 3 الجامعة العربية : مشاريع الوحدة والعالقات العربية  9

 3 البنية االقتصادية واالجتماعية للعالم العربي جذورها ، تطورها ، وآفاقها  10

   

 ساعة  45 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
 المعارف

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 االختبارات الفصلية الحوار والمناقشة    يوضح العالم العربي فيما بين الحربين العالميتين  1.1

1.2 
يعدددددد مشدددداريع الوحدددددة والعالقددددات العربيددددة فددددي 

 الجامعة العربية
 االختبارات القصيرة والفصلية الحوار والمناقشة

1.3 
الحركددات االسدددتقاللية فددي العهددد العثمددداني يسددمى 

 17-16خالل القرنين 
 االختبارات الفصلية المحاضرة

2.0 
 المهارات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

2.1 
العالميددة األولددى وأثرهددا علددى العددالم الحددرب يفسددر  

 العربي

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 بطاقة المالحظة

 االختبارات القصيرة والفصلية

2.2 
 الخرائط المفاهيمية. م واتفاقيات اوسلو   1948يقارن فلسطين ما بين 

 التعلم التعاوني
 االختبارات القصيرة والفصلية

2.3 
بدي واالجتماعية للعالم العرالبنية االقتصادية يحلل  

 حل المشكالت جذورها ، تطورها ، وآفاقها

لتقويم  بطاقة المالحظة

 العروض الفردية والجماعية

 االختبارات الفصلية

3.0 
 الكفاءات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

3.1 
مشددددداريع الوحددددددة  يقدددددوم األبحددددداث المشدددددتركة  

 والعالقات العربية
 

 العمل الجماعي

 التعاونيالتعليم 

 

 بطاقة المالحظة
3.2 

حركدددات النهضدددة يددددير النقددداش الجمددداعي حدددول 

 العربية منذ مطلع القرن العشرين

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 3 1 16الدولة العثمانية والعالم الغربي في القرن  1

 6 2 17-16الحركات االستقاللية في العهد العثماني خالل القرنين  2

 6 2 مصر : حملة نابليون ، حكم محمد باشا وأثره 3

 6 2 م1918- 1798التنافس االستعماري على العالم العربي :  4

 3 1 حركات النهضة العربية منذ مطلع القرن العشرين 5

 3 1 العالم العربيالحرب العالمية األولى وأثرها على  6

 6 2 العالم العربي فيما بين الحربين العالميتين  7

 6 2 م إلى اتفاقيات اوسلو1948فلسطين ما بين  8

 3 1 الجامعة العربية : مشاريع الوحدة والعالقات العربية  9

 3 1  آفاقهاوالبنية االقتصادية واالجتماعية للعالم العربي جذورها ، تطورها ،  10

 ساعة 45  لمجموعا 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب )ألكر قدر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله 

 أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 ثالث ساعات إضافة إلى الساعات المكتبية  .
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 )المقاالت والتقارير(. للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 
 م .1986جاسم العدل وأخرون : تاريخ الوطن العربي المعاصر ، بغداد 

 .م 1988صالح العقاد : المشرق العربي المعاصر ، القاهرة ـ 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 )كمواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها(.

 الخرائط التاريخية الخاصة بالمقرر . -

 أجهزة عرض الصور والخرائط . -

  وضوع المدروسمواقع إلكترونية ذات عالقة بالم -

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 المحاضرات قاعات

 

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

1.  
Blackboard 

Smartboard 

 

 ال ينطبق تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
  التدريسعضو هيئة 

 المقرراتلجنة تنسيق 

تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية 

 ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 ورش العمل 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

  البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة، مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

 ـ االختبارات الشهرية .1

 ـ األسئلة الشفوية  . 2

 ـ التقويم المستمر . 3

 ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية . 4

ـ تبادل التدريس بين الزمالء كل  5

 زميل يدخل شعبة زميلة .

   

   

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق
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