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

متطلب جامعة

ساعتان
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

الثامن

 .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
30
-

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
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
 30ساعة
 8ساعات
4ساعات
 5ساعات
 6ساعات
 7ساعات
30ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يدرس المقرر الهجمات البرتغالية على منطقة الخليج وجنوب الجزيرة العربية منذ مطلع القرن السادس عشر الميالدي،
ويعالج تطور النفوذ البرتغالي و انحساره موضحا دور القوى المحلية و اإلقليمية و الدولية ،ثم يدرس المقرر التنافس الدولي
وآثاره في منطقة الخليج و جنوب الجزيرة و موقف القوى المحلية منه ،و ذلك خالل القرن السابع عشر و الثامن عشر ،ثم
ينتقل إلى دراسة النفوذ اإلنجليزي ومظاهره وآثاره في المنطقة خالل القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية األولى.
وأخيرا ،دراسة االحتالل البريطاني لعدن ،وشرح السياسة االستعمارية البريطانية في جنوب الجزيرة العربية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
يهدف المقرر إلى إعطاء الطالب بمعلومات كافية حول القوى االستعمارية التي مرت علىى منطقىة الخلىيج مىن القىرن السىادس
عشر ابتداء باالستعمار البرتغالي ،ثم االستعمار الهولندي الفرنسي والتنىافس االسىتعماري التىي عانى منىه المنطقىة ،وصىوالا
إلى االستعمار البريطىاني وأهىم مظىاهر النفىوذ االسىتعماري التىي مارسىته بريطانيىا علىى المنطقىة حتىى بدايىة الحىرب العالميىة
األولى ،ثم دراسة االحتالل البريطاني لعدن والسياسة االستعمارية البريطانية في جنوب الجزيرة العربية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1.4
.
2
2.1
2.2
2.3
2.4
.
3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن :
5-1
يسرد القوي االستعمارية التي احتل اليمن .
يوضح مدى تأثير هذه القوى االستعمارية علىى المنطقىة وشىعوبها  :البرتغىاليين  ،الهولنىديين 1-1 ،
الفرنسيين  ،البريطانيين
2-1
يعدد القوي االستعمارية التي احتل اليمن .
3-1
يذكر مدى تأثير هذه القوى االستعمارية على المنطقة وشعوبها
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على:
4-2
يفسر مظاهر النفوذ البريطاني في الخليج.
3-2
ينقد الحمالت البريطانية ضد القواسم.
يوظىىف التقنيىىة فىىي البحىىث عىىن معلومىىات ومصىىادر السياسةةة اتسةةريمارية البريطانيةةة فةةي ةةدن 5-2
وجنوب الجزيرة اليربية

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن :
يدير مع زمالئه بحث عن مقاومة اتسريمار البررغالي.
يقوم مع زمالئه موقف بريطانيا من محاوتت الروسع الفرنسي واإليطالي في جنوب األحمر.

1-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4

قائمة الموضوعات

اختبار فصلي أول
اختبار فصلي ثاني
تقارير ومناقشة
اختبار نهائي

األسبوع المحدد لتسليمه
األسبوع السادس
األسبوع العاشر
أسبوعيا
أسابيع االختبارات النهائية

ساعات االتصال

%20
%20
%20
%40

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

طرق التقييم

 :أن يكون الطالب قادرا ا على أن :

1.1
1.2
1.3
2.0

2.1

يسرد القوي االستعمارية التي احتل اليمن .
يوضح مدى تأثير هذه القوى االستعمارية على المنطقة
الحوار والمناقشة
وشعوبها
يذكر مدى تأثير هىذه القىوى االسىتعمارية علىى المنطقىة
المحاضرة
وشعوبها
المهارات
الحوار والمناقشة

يفسر مظاهر النفوذ البريطاني في الخليج.

2.2

العصف الذهني
لعب األدوار
التدريس
االستقرائي
التعلم بالتخيل

يوظىىىف التقنيىىىة فىىىي البحىىىث عىىىن معلومىىىات ومصىىىادر
المناقشات
2.3
السياسةةةة اتسةةةريمارية البريطانيةةةة فةةةي ةةةدن وجنةةةوب
تقديم العروض
الجزيرة اليربية
الكفاءات
3.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يىىىىدير مىىىىع زمالئىىىىه بحىىىىث عىىىىن مقاومةةةةة اتسةةةةريمار
3.1
البررغالي.
العمل الجماعي
يقوم مع زمالئه موقف بريطانيا من محةاوتت الروسةع التعليم التعاوني
3.2
الفرنسي واإليطالي في جنوب األحمر.
 .2أنشطة تقييم الطلبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

االختبارات الفصلية
االختبارات الفصلية

أن يكون الطالب قادرا ا على أن :

ينقد الحمالت البريطانية ضد القواسم.

م

االختبارات القصيرة والفصلية

أنشطة التقييم
الكشوف الجغرافية ,بداية اتسريمار البررغالي.
مراحل اتسريمار البررغالي ومياناة أهالي المنطقة منه.
مقاومة اتسريمار البررغالي ,وامل نهاية اتسريمار البررغالي.
اتسريمار الهولندي ,رنافس اتسريمار الهولندي البريطاني.
اتسريمار الفرنسي ,الصراع الفرنسي البريطاني.
اتسريمار البريطاني ,الحمالت البريطانية ضد القواسم.
ررمة الحمالت البريطانية ضد القواسم ونرائجها.
ارفاقيات الهدنة البحرية 1853_1836م.
مظاهر النفوذ البريطاني في الخليج.
فصل زنجبار ن مان والدور البريطاني.
اتحرالل البريطاني ليدن 1839م وأسبابه.
السياسة اتسريمارية البريطانية في دن وجنوب الجزيرة اليربية.
موقف بريطانيا من محاوتت الروسع الفرنسي واإليطالي في جنوب األحمر.
المجموع

بطاقة المالحظة
االختبارات القصيرة والفصلية
بطاقة المالحظة

بطاقة المالحظة

بطاقة المالحظة

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
 30سا ة

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

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

 بدر الدين الخصوص ،دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر.الكتب المقررة المطلوبة.
 نتاليا نيكواليفنا تومانوفيتش /الدول األوروبية في الخليج العربي من القرن السادس عشرالى القرن التاسع عشر ،دبي .2006
 جمال زكريا قاسم ،الخليج العربي  ،1940-1507دار الفكر 1996م.صالح العابد ،تاريخ الخليج العربي.
 جاد طه ،سياسة بريطانيا في جنوب اليمن -تمرين الطالب على البحث في مواقع ذات الصلة بالمقرر.

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

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر

عقد ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس لمتابعة أحداث طرق التدريس .

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

 2ـ عقد لقاءات علمية بين أعضاء هيئة التدريس .

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

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

 3ـ حضور ومتابعة اللقاءات العلمية .

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
فاعلية التدريس
فاعلة طرق تقييم الطالب،

المقيمون

طرق التقييم

أعضىىاء هيئىىة التىىدريس الىىذين يدرسىىون األسئلة الشفوية .
المقىىىرر لمعرفىىىة مرئيىىىاتهم واقتراحىىىاتهم
لتطويره .
أعضىىاء هيئىىة التىىدريس الىىذين يدرسىىون  3ـ التقويم المستمر .
المقرر لمعرفة توجهاتهم آلليىات تىدريس
المقرر .
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مجاالت التقويم
 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

المقيمون

طرق التقييم

ـىىى لقىىىاءات دوريىىىة مىىىع المتميىىىزين مىىىن  4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية .
الطالب لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف
في هذا المقرر .
 5ـ تبىىادل التىىدريس بىىين الىىزمالء كىىل
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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