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 :مادهشناسنامه 

 

 ساعات هفتگی نوع واحد واحد نوع ماده عنوان ماده کد ماده دوره

 1 نظری 1 عمومی تاریخ معاصر  کارشناسی

 تفسیر رشته

 ـ خود خوانمحاضره  روش تدریس

 تعریف ماده

این ماده به بیان اهمیت کشورهای اسالمی از جهت ثروت های مادی و ویژگی استراتیژیک آن ها در جهان می پردازد. و با 

بررسی وضعیت و عوامل ضعف )داخلی و خارجی( مسلمانان از زمان فروپاشی حکومت عثمانی تا به امروز سعی می نماید 

و طالب را با وضعیت کنونی جهان اسالم و جایگاه کشورهای اسالمی در علل از بین رفتن شوکت مسلمانان را تبیین نموده 

 جهان آگاه نماید. 

 اهداف ماده

 آشنایی با اهمیت کشورهای اسالمی از نظر ثروت مادی و اهیمت جغرافیای -1
 آشنایی با علل فروپاشی خالفت عثمانی و وضعیت کشورهای اسالمی بعد از آن -2
 ، سیاسی و فکری کشورهای اسالمی پس از فروپاشی حکومت عثمانی.آگاهی از تاریخ و وضعیت اجتماعی -3
 آشنایی با عوامل ضعف داخلی و خارجی مسلمانان  -4
 آشنایی به انواع استعمار و روش آنان در مدیریت نمودن حرکتهای مردمی در کشورهای اسالمی  -5

دستاورد 
 آموزشی

 :طالب بعد از گذراندن این ماده قادر خواهند بود

 کشورهای مسلمان را شناخته و به اهمیت استراتیژیکی کشورهای مسلمان پی ببرند.ثروتهای  -1
جایگاه  با شناخت وضعیت مسلمانان بعد از سقوط خالفت عثمانی و عوامل ضعف داخلی و خارجی، درک درستی از -2

 کشورهای اسالمی در جهان کنونی پیدا نمایند.
 و چگونگی برخورد قدرتهای جهانی با تالش ها را توضیح دهند. نمونه هایی از تالش مسلمانان در بازگشت به قدرت -3

  

 :جدول ارزیابی و امتحانات
 توضیحات حداکثر حداقل مورد ردیف

  %15 %5 توضیح عوامل شکست دولت عثمانی و عواقب آن برای کشورهای اسالمی 1

  %15 %10 اهمیت جهان اسالم 2

  %30 %10 توضیح عوامل ضعف مسلمانان  3

  %40 %15 توضیح وضعیت کشورهای اسالمی )فکری ـ سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی( 4

  %20 %10 توضیح نقش استعمار جدید و مدیریت نهضتها در کشورهای اسالمی 5

  %15 %10 تحلیل وضعیت و جایگاه کشورهای اسالمی در جهان معاصر 6
 

 در:اجع و مصامر

،الطبعه 2،الناشر:الجامعه االسالمیه المدینه المنوره،عددالمجلدات:العالم االسالمی و قضایاه المعاصرۀ. جمیل عبداهلل محمد المصری، حاضر 1

 1406االولی، سنه النشر:

 ،الطبه الثالثه2،الناشر دار الفکر،عدد المجلدات: عجاج نویهض. -. لوثروب ستودارد، حاضر العالم اإلسالمى المحقق: شکیب أرسالن 2

 1421،دار التوزیع والنشر، الطبعه االولی، سنه النشر:السُّقوط. وأسباب النهُوض عَوَامل - العُثمانیة الصَّالَّبی، الدولة دمحم محمد . عَلی3
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 سرفصل های ماده:

 

 مقرر تدریس موضوعات جلسات هفتگی

1 

 العثمانیة الدولة اضمحالل بدایة

 العثمانیة الدولة سقوط اسباب

السُّقوط، خالصه  وأسباب النهُوض عَوَامل العُثمانیة الدولة

 توسط مدرس

 123تا96، ص 1حاضر العالم االسالمی و قضایاه المعاصرۀ ج سقوط الخالفة العثمانیة و تفکک االمة االسالمیة

 3و2

 االمة االسالمیة و العالم االسالمی

 اهمیة العالم االسالمی

 38تا  8، ص 1حاضر العالم االسالمی و قضایاه المعاصرۀ ج

 التحول من الماضی االمة االسالمیة المجید الی حاضرها االلیم

 العوامل الداخلیة والعوامل الخارجیة

، 42و41، ص1حاضر العالم االسالمی و قضایاه المعاصرۀ ج

 91تا55، 53تا47

 160تا66، ص4حاضر العالم اإلسالمى)لوثروب ستودارد( ج

4 

 38تا1، ص4اإلسالمى)لوثروب ستودارد( جحاضر العالم  سیطرۀ الغرب علی الشرق

 واقع العالم االسالمی:

 الواقع الفکری للعالم االسالمی

 159تا125، ص 1حاضر العالم االسالمی و قضایاه المعاصرۀ ج

 اإلسالمی للعالم االجتماعی الواقع 5
 180تا159، ص1حاضر العالم االسالمی و قضایاه المعاصرۀ ج

 4ج281تا229اإلسالمى)لوثروب ستودارد(، صحاضر العالم 

6 
 194تا181، ص1حاضر العالم االسالمی و قضایاه المعاصرۀ ج اإلسالمی للعالم السیاسی الواقع

 65تا39، ص4حاضر العالم اإلسالمى)لوثروب ستودارد( ج

 اإلسالمی للعالم االقتصادی الواقع 7
 214تا195، 1حاضر العالم االسالمی و قضایاه المعاصرۀ ج

 4ج228تا203حاضر العالم اإلسالمى)لوثروب ستودارد(، ص

 تحلیل با استفاده از مراجع جلسات قبل استعمار جدید، بهار عربی و نتیجه آن 8

9 
تحلیل وضعیت اجتماعی، نظامی، اقتصادی و سیاسی کشورهای 

 اسالمی مهم و مطرح

 تحلیل با استفاده از مراجع جلسات قبل

 11و10

وضعیت جهان اسالم و علل ضعف کشورهای اسالمی و بررسی 

بیان راهکارها با توجه به الگو قرار دادن کشورهای توسعه یافته 

 اسالمی

 تحلیل با استفاده از مراجع جلسات قبل

12 
مهمترین خطرات در عصر حاضر و راه های مقابله با 

 آنها)حرکتهای مسلحانه ـ جنگهای قومی و مذهبی و...(

 استفاده از مراجع جلسات قبلتحلیل با 


