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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى  متطلب قسم   ليةك

    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

 - ستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 10 ساعات االستذكار 1

 ساعات  9 الواجبات 2

 ساعات 9 المكتبة 3

 ساعات  9 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات للمتابعة 8 ()تذكرأخرى  5

 ساعة  45 اإلجمالي 
 ات االسيتذكار،، ويشيمل لليك: 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

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

فحت ضد مت وكايتناول هذا المقرر دراسة التسابق االستعماري األوربي في الصين واليابان ويشمل دراسة األسر التي حك

 االستعمار. إضافة إلى التعرف على أسباب التقدم العلمي واالقتصادي لدول تلك المنطقة.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 عن تاريخ الصين واليابان الحديث .يهدف المقرر إلى إثراء معارف الطلبة 

 افة أوسع وأشملكما يهدف أيضاً  إلى توسع مدارك الطالب بثق -
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

 المعارف 1

 أن يكون الطالب قادرا على أن 

 

 5-1 لدول تلك المنطقةأسباب التقدم العلمي واالقتصادي يسرد  1.1

 2-1 نماذج من حضارة تلك الشعوب يعدد  1.2

 4-1 األسر التي حكمت في تلك المنطقة وكافحت ضد االستعمار يسمي 1.3

1...   

 المهارات 2

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-2 .اليابان والتسابق االستعماري األوربي في الصين  يقارن بين 2.1

 5-2 .األسر التي حكمت في تلك المنطقة وكافحت ضد االستعماريوظف التقنية في البحث عن  2.2

 4-2 .التقدم العلمي واالقتصادي لدول تلك المنطقة  يفسر 2.3

2...   

   

 الكفاءات 3

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-3  بنماذج من حضارة تلك الشعو عن ةجماعيالض وعرالث و وبحالعمل  عنزمالئه حواراً مع يدير  3.1

 2-3 ليابانا –التسابق االستعماري األوربي في الصين  في  هزمالءيقوم   3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 12 اليابان  –دراسة التسابق االستعماري األوربي في الصين  1

 9 تلك الشعوبدراسة نماذج من حضارة  2

 15 التعرف على األسر التي حكمت في تلك المنطقة وكافحت ضد االستعمار 3

 9 التعرف على أسباب التقدم العلمي واالقتصادي لدول تلك المنطقة  4

5   

.....   

 ساعة 45 المجموع

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

 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

1.0 
 المعارف

 أن يكون الطالب قادرا على أن

1.1 
أسرررباب التقررردم العلمررري واالقتصرررادي لررردول تلرررك يسررررد 

 المنطقة
 والفصليةاالختبارات القصيرة  الحوار والمناقشة

 االختبارات القصيرة والفصلية الحوار والمناقشة نماذج من حضارة تلك الشعوب يعدد  1.2

1.3 
األسر التي حكمت في تلك المنطقرة وكافحرت ضرد  يسمي

 االستعمار
 االختبارات الفصلية المحاضرة

2.0 
 المهارات

 : أن يكون الطالب قادرا على أن

2.1 
 والتسرابق االسرتعماري األوربري فري الصرين  يقارن بين

 .اليابان
الخرائط 

 المفاهيمية.
 االختبارات القصيرة والفصلية
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 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 التعلم التعاوني

2.2 
األسر التي حكمت في تلرك يوظف التقنية في البحث عن 

 .المنطقة وكافحت ضد االستعمار
 المناقشات

 تقديم العروض

 بطاقة المالحظة

 

2.3 
 العصف الذهني .العلمي واالقتصادي لدول تلك المنطقةالتقدم يفسر  

 لعب األدوار

 بطاقة المالحظة

 االختبارات القصيرة والفصلية

3.0 
 الكفاءات

 أن يكون الطالب قادرا على أن :

3.1 
عمل البحوث و العرروض  عن زمالئه حواراً أمام   يدير

 العمل الجماعي الجماعية عن نماذج من حضارة تلك الشعوب 

 التعليم التعاوني
 بطاقة المالحظة

3.2 
زمالئررره  حرررول التسرررابق االسرررتعماري  عرررروض  يقررروم 

 ليابانا –األوربي في الصين 

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20  السادساألسبوع  أول اختبار فصلي 1

 %20 العاشراألسبوع  ثانياختبار فصلي  2

 %20 أسبوعيا  تقارير ومناقشة  3

 %40 أسابيع االختبارات النهائية  ئيار نهاتباخ 4

5    

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 البخاص لكل طاللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

   أسبوع(. ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدملكر مع )
 ة التدريس لتقديم المشورة والنصحتواجد أعضاء هيئ -

 أسبوعية مفتوحة لجميع الطالب )ساعات مكتبية(.ساعات 4 -

 ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من المرشدين المخصصين للطالب. -

ن متبية تحديد مواعيد إضافية للطالب الذين يحتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق الساعات المك -

 ( للطالب الموهوبين أو المتعثرين أكاديميا.12-1)
 

  افق:والمرمصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 .بريان هاريسون : موجز تاريخ جنوب شرق آسياـ  - للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

 .1998بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية، ك . م . 

 .1997فوزي درويش: الشرق األقصى الصين واليابان،  -

 . 1989، محمد جالل : الصراع بين اليابان والصينـ 

 .1983، ـ جيان بوزان وآخرون : موجز تاريخ الصين

 . 1994، ـ إسماعيل ياغي : تاريخ شرق آسيا الحديث
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 ما يخص تاريخ الصين واليابان الحديث على الشبكة العنكبوتية . اإللكترونيةالمصادر 

  ىأخر

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية،
 ـ الخرائط  1

 عرض )بروجكتر(ـ أجهزة  2
 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 قاعات المحاضرات

 

 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 

 لجنة تنسيق المقررات

تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية 

 ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 أو الطويلة.تصحيح المقاالت القصيرة 

 حلقات النقاش

 ورش العمل 

 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

 البرنامجقيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة، مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

 االختبارات الشهرية .ـ 1

 ـ األسئلة الشفوية  . 2

 ـ التقويم المستمر . 3

 أساسية . ـالقيام بواجبات إضافية أو 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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 . اعتماد التوصيف ح

 


