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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
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم

اإلجمالي

45
 45ساعة
 10ساعات
9ساعات
9ساعات
8ساعات
 9متابعة
 45ساعة

* 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 تاريخ إيران السياسي والحضاري الحديث والمعاصر ،وعالقات إيران الدولية في التاريخ الحديث والمعاصر ،و تاريخ
عالقة إيران بمحيطها العربي وتطور السياسة اإليرانية في هذا االتجاه.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
معرفة تاريخ إيران الحديث  ،و التعرف على أهمية موقع إيران وأثرة في العالقات الدولية في العصر الحديث  ،و دور إيران
وسياستها في العصر الحديث تجاه البلدان العربية المجاورة لها .
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2...
3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يسرد تاريخ إيران السياسي والحضاري الحديث والمعاصر
يعدد عالقات إيران الدولية في التاريخ الحديث والمعاصر
يوضح تاريخ عالقة إيران بمحيطها العربي وتطور السياسة اإليرانية في هذا االتجاه

5-1
2-1
1-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوظف التقنية في البحث عن معلومات ومصادر الدولة الزندية
يحلل تاريخ الدولة البهلوي
يقارن بين جغرافية إيران وأهم مصادر تاريخها الحديث

5-2
2-2
1-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً مع زمالئه عن الثورة اإلسالمية – عصر الخميني
يقوم مع زمالئه موضوع الدولة الصفوية (1736 – 1501م) ( ،التاريخ السياسي)
ّ

1-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

قائمة الموضوعات

تعريف بجغرافية إيران وأهم مصادر تاريخها الحديث
الدولة الصفوية (1736 – 1501م) ( ،التاريخ السياسي)
الدولة الصفوية (1736 – 1501م) ( ،التاريخ الحضاري)
الدولة األفشارية (1802 – 1736م)
الدولة الزندية (1794 – 1750م)
الدولة قاجارية (1925 – 1781م)
الدولة البهلوي (1979 – 1925م)
الثورة اإلسالمية – عصر الخميني (1988 – 1979م)
تعريف بجغرافية إيران وأهم مصادر تاريخها الحديث
المجموع

ساعات االتصال

3
6
6
6
3
6
6
6
3
 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

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على
يسرررد ترراريخ إيررران السياسرري والحضرراري الحررديث
الحوار والمناقشة
والمعاصر
يعرردد عالقررات إيررران الدوليررة فرري الترراريخ الحررديث
الحوار والمناقشة
والمعاصر
يوضرررح تررراريخ عالقرررة إيرررران بمحيطهرررا العربررري
الحوار والمناقشة
وتطور السياسة اإليرانية في هذا االتجاه

طرق التقييم

أن :

االختبارات الفصلية
االختبارات القصيرة والفصلية
االختبارات الفصلية
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الرمز
2.0

2.1
2.2
2.3
3.0

3.1

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن :
يوظف التقنية فري البحرث عرن معلومرات ومصرادر المناقشات
تقديم العروض
الدولة الزندية
يحلل تاريخ الدولة البهلوي
حل المشكالت
يقارن برين جغرافيرة إيرران وأهرم مصرادر تاريخهرا الخرائط المفاهيمية.
التعلم التعاوني
الحديث
الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن :
يرردير حرروارا ً مررع زمالئرره عررن الثررورة اإلسررالمية – العمل الجماعي
عصر الخميني
التعليم التعاوني
يقوم مع زمالئه موضوع الدولة الصفوية
ّ

طرق التقييم

بطاقة المالحظة
بطاقررة المالحظررة لتقررويم العررروض
الفرديررررة والجماعيررررة االختبررررارات
الفصلية
االختبارات القصيرة والفصلية

بطاقة المالحظة

3.2
…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

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

توقيت التقييم
(باألسبوع)

األسبوع السادس
األسبوع العاشر
أسبوعيا
أسابيع االختبارات النهائية

النسبة
من إجمالي 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:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

الشرراه عبررراس الكبيرررر 1038 – 996هرررـ 1629 -1588 /م  / .برررديع محمرررد جمعرررة  ،دار
النهضة العربية للطباعة والنشر .1400 1980 =1400 ،

المراجع المساندة

 كمال أحمد  ،دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصر  ،الدار العربية2007 ،م .ـ حسن كريم الجاف  ،موسوعة تاريخ إيران السياسي  ،الدار العربية للموسوعات تراريخ
النشر  ،بيروت 2007م.
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المصادر اإللكترونية

ما يخص تاريخ إيران الحديث والمعاصر على الشبكة العنكبوتية .

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
أخرى

 1ـ الخرائط
 2ـ أجهزة عرض (بروجكتر)

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
قاعات المحاضرات

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

.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

فاعلية طرق تقويم الطالب

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

المقيمون

طرق التقييم

تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
عضو هيئة التدريس
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
لجنة تنسيق المقررات
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
لجنة الجودة
 1ـ االختبارات الشهرية .
 2ـ األسئلة الشفوية .
 3ـ التقويم المستمر .
الطلبررة ،أعضرراء هيئررة الترردريس ،قيررادات  4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية .
 5ـ تبادل التدريس بين الزمالء كل
البرنامج،
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)
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ح .اعتماد التوصيف
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