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

ثالث ساعات
متطلب
كلية

متطلب جامعة

ب.

متطلب قسم 

أخرى

اختياري 

إجباري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة

اإلجمالي

10ساعات
9ساعات
 9ساعات
 8ساعات
 9متابعة
45

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل لليك :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
معرفة جذور الصهيونية كفكر وتحولها الى العمل السياسي اواخر القرن التاسع عشر .معرفة المصالح االستراتيجية بين
اإلمبريالية والصهيونية .معرفة كيفية تشكل دولة اسرائيل بحدودها الحالية .معرفة كيفية مقاومة الشعب الفلسطيني والدول
العربية للعدوان الصهيوني عبر جواالت الصراع المختلفة 1973-1948م
 .2الهدف الرئيس للمقرر
الخروج بخلفيةة وصصةيلة معلومةات عةن جةذور فكةرة الصةهيونية وتحولهةا ةلةى من مةة أواخةر القةرن التاسةع عشةر ثةم ارتبةاط
مصالحها باالستعمار الغربي وما تمخض عن ذلك من أصدرا بريطانيا لوعةد بلفةور  1917ومةا تبةع ذلةك مةن انتةداب بريطانيةا
علةةى فلسةةطين وتطةةور األصةةداث السياسةةية واالالتصةةادية واالجتماعيةةة بةةين الحةةربين ي وردة الفعةةل الوطنيةةة الفلسةةطينية علةةى
المؤامرة البريطانية الصهيونية صتى اليام دولة اسرائيل وأثره ذلك على الشعب الفلسطيني والدول العربية كمةا تحصةل الطالبةة
علةةى معلومةةات عةةن جةةوالت الصةةراع العربةةي اإلسةةرائيلي وةفةةرازات ذلةةك علةةى العةةالم العربةةي صتةةى مسةةيرة السةةالم – 1978
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1994م .
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

 1المعارف
أن يكون الطالب الادرا على أن
 1.1يوضح جذور الصهيونية كفكر وتحولها ةلى العمل السياسي أواخر القرن التاسع عشر
 1.2يوضح موالف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية
 1.3يذكر كيفية تشكيل دولة اسرائيل بحدودها الحالية
 1..4يسرد مقدمة موجزه عن تاريخ فلسطين ووضع اليهود فيها
 2المهارات
أن يكون الطالب الادرا على أن
 2.1يوظف التقنية في البحث عن معلومات ومصادر تختص بالمقرر
 2.2يقارن بين دور األديرة والمدارس في الحركة الفكرية
 2.3يقارن بين دولة فلسطين والصهيونية البل االنتداب البريطاني
 2.4يحلل المصالح االستراتيجية بين االمبريالية والصهيونية
.
3
3.1
3.2
3.3
3...

الكفاءات
أن يكون الطالب الادرا على أن
يدير صوارا ً مع زمالئه عن اليام الكيان الصهيوني والحرب العربية اإلسرائيلية 1948م
يقوم تكاليف زمالئه صول الصراع العربي اإلسرائيلي 1973 – 1949م
ّ

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1-1
1-1
3-1
5-1

5-2
1-2
1-2
2-2

1-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7

الائمة الموضوعات

مقدمة موجزه عن تاريخ فلسطين ووضع اليهود فيها
فلسطين والصهيونية البل انتداب البريطاني
االنتداب البريطاني على فلسطين 1948 – 1922م
اليام الكيان الصهيوني والحرب العربية االسرئيلية 1948م
الصراع العربي اإلسرائيلي 1973 – 1949م
مرصلة البحث عن السالم 1994 – 1974م
موالف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية
المجموع

ساعات االتصال

3
6
6
6
9
6
9
 45ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

المعارف
أن يكون الطالب الادرا على أن
يوضةةةح موالةةةف المملكةةةة العربيةةةة السةةةعودية مةةةن
الحوار والمناالشة
القضية الفلسطينية
يذكر كيفية تشكيل دولة اسرائيل بحدودها الحالية المحاضرة
يسةةرد مقدمةةة مةةوجزه عةةن تةةاريخ فلسةةطين ووضةةع
الحوار والمناالشة
اليهود فيها
المهارات

طرق التقييم

االختبارات الفصلية
االختبارات الفصلية
االختبارات القصيرة والفصلية
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الرمز
2.1
2.2
2.3
3.0

3.1
3.2

مخرجات التعلم
أن يكون الطالب الادرا على أن
يوظةةف التقنيةةة فةةي البحةةث عةةن معلومةةات ومصةةادر
تختص بالمقرر
يقةةارن بةةين دور األديةةرة والمةةدارس فةةي الحركةةة
الفكرية
يحلةةةةل المصةةةةالح االسةةةةتراتيجية بةةةةين االمبرياليةةةةة
والصهيونية

استراتيجيات التدريس
المناالشات
تقديم العروض
الخرائط المفاهيمية.
التعلم التعاوني
صل المشكالت

الكفاءات
أن يكون الطالب الادرا على أن
يدير صوارا ً مع زمالئه عةن اليةام الكيةان الصةهيوني
والحرب العربية اإلسرائيلية 1948م
العمل الجماعي
ةةوم تكةةةاليف زمالئةةةه صةةةول الصةةةراع العربةةةي التعليم التعاوني
يقة ّ
اإلسرائيلي 1973 – 1949م

طرق التقييم
بطاالة المالص ة
االختبارات القصيرة والفصلية
بطاالة المالص ة لتقويم
العروض الفردية والجماعية
االختبارات الفصلية

بطاالة المالص ة

…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

تواليت التقييم

أنشطة التقييم
اختبار فصلي أول
اختبار فصلي ثاني
تقارير ومناالشة
اختبار نهائي

(باألسبوع)

األسبوع السادس
األسبوع العاشر
أسبوعيا
أسابيع االختبارات النهائية

النسبة
من ةجمالي درجة التقييم
%20
%20
%20
%40

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
-

تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح

 4ساعات أسبوعية مفتوحة لجميع الطالب (ساعات مكتبية). ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من المرشدين المخصصين للطالب. تحديد مواعيد إضافية للطالب الذين يحتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق الساعات المكتبية من( )1-12للطالب الموهوبين أو المتعثرين أكاديميا.
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1الائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

عبدالوهاب الكيالي ي تاريخ فلسطين الحديث ي المؤسسة العربية للدراسات والنشر ي
بيروت .

المراجع المساندة

سهيال الشبلي ي المشروع الصهيوني وبدايات الوعي العربيي مركز دراسات الوصدة
العربية ي 2016م .
ـ سمر بهاوان ي ومحمد صبيب صالح ي دراسات في تاريخ القضية الفلسطينية ي منشورات
جامعة دمشق ي دمشق 2015م.
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ـ عبدالوهاب المسيري ي موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ي دار الشروق ي القةاهرة
2002م
عبدالوهاب الكيالي ي تاريخ فلسطين الحديث ي المؤسسة العربية للدراسات والنشر ي
بيروت 1985م .
ـ اتحاد الجامعات العربية ي القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني ي عمان
1967م .
ـ مؤسسة الدراسات الفلسطينية ي القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني ي بيروت
1973م .
ـ أميل توما ي جذور القضية الفلسطينية ي مركز األبحاث الفلسطينية ي بيروت 1978م .
ـ محمود كامل خلة ي فلسطين واالنتداب البريطاني 1939 – 1922م ي مركز األبحاث
الفلسطينية ي بيروت 1974م .
ـ اكرم زعيتر ي القضية الفلسطينية ي دار الجليل للنشر ي عمان 1986م .
ـ عبدالفتاح صسن أبو علية ي ورفيق النتشة ي المملكة العربية السعودية والقضية
الفلسطينية ي المئوية الرياض ي 1999م .
ـةة أصمةةد عبةةةدالغفور عطةةار ي ابةةةن سةةعود والضةةةية فلسةةطين ي المكتبةةةة العصةةرية ي بيةةةروت
1974م.
المصادر اإللكترونية

ما يخص تاريخ القضية الفلسطينية على الشبكة العنكبوتية

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
 1ـ الخرائط
 2ـ أجهزة عرض (بروجكتر)

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

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

قاعات المحاضرات

.1
التجهيزات التقنية

Blackboard
Smartboard

(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ال ينطبق

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

المقيمون

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
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المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج،

طرق التقييم
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية .
 2ـ األسئلة الشفوية .
 3ـ التقويم المستمر .
 4ـالقيام بواجبات ةضافية أو أساسية .
 5ـ تبادل التدريس بين الزمالء كل
زميل يدخل شعبة زميلة .

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
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