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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفداف األه

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2016   -2017 AGU 364 خليج تاريخ ال

الحديث  العربي

 والمعاصر

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي        
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 

 

حقيقها الب تفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطيو

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 لتربية للعلوم االنسانيةكلية ا-جامعة تكريت        الموسسة التعليمية         -1

 قسم التاريخ       القسم العلمي                -2

  حديث والمعاصرال خ الخليج العربيوصف البرنامج االكاديمي لمادة تاري        اسم البرنامج االكاديمي  -3

 بكالوريوس تاريخ         الشهادة                    -4

 سنوي       النظام الدراسي             -5

 برنامج االعتماد المعتمد        ضمان الجودة-6

 الموثرات الخارجية االخرى   القبول المركزي للطلبة -7

      25/1/2017تاريخ اعداد الوصف            -8

 اهداف البرنامج االكاديمي:-9

 عية خاللجتماقتصادية واالالعربي السياسية واال رر الى تعريف الطلبة باوضاع الخليجيهدف هذا المق      

ما لحق و وربيةتي اصبح فيها الخليج العربي بكافة مناطقه تحت المنافسة االوهي المدة ال  1968-1516المدة

ضيه ال ي ارافبالمنطقة العربية في مشرقها ومغربها من تعرض الشكال االستعمار والدول االوربية الطامعة 

ي حلية التى المرها اخيرا خالل القرن التاسع عشر,مرورا بابرز القوسيما بعد ضعف الدولة العثمانية وانهيا

 .ةظهرت في المنطق
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 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

  قسم التاريخ/كلية التربية للعلوم االنسانية   / المركز علمي القسم ال .2

 AGU 364 اسم / رمز المقرر .3

 الحضور والغياب أشكال الحضور المتاحة .4

 2017-2016الدراسي االول/ السنة الفصل / .5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

      25/1/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

قتصادية واال يهدف هذا المقرر الى تعريف الطلبة باوضاع الخليج العربي السياسية ..... أهداف المقرر .8

طقه تحت فيها الخليج العربي بكافة مناوهي المدة التي اصبح   1968-1516واالجتماعية خالل المدة

الدول وعمار المنافسة االوربية وما لحق بالمنطقة العربية في مشرقها ومغربها من تعرض الشكال االست

لتاسع القرن ااالوربية الطامعة في اراضيه ال سيما بعد ضعف الدولة العثمانية وانهيارها اخيرا خالل 

 حلية التي ظهرت في المنطقةعشر,مرورا بابرز القوى الم
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 اث التاريخية التي مربها الخليج العربي.معرفة  ابرز االحد-1أ

 حث الطلبة على المشاركة الموضوعية في الحوار البناء.-2أ

  علقة بالمادة.توضيح ابرز التعريفات المت-3أ
 جعل الطالب مهتما بالمادة التاريخية.-4أ
 حث الطلبة على المشاركة دون خوف او تردد. -5أ
  زرع الثقة في نفوس الطلبة. -6أ
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تدريب الطلبة على تطبيق ما تعلمه بوساطة الوسائل التعليمية السيما الخارطة.– 1ب

 الطلبة على كتابة التقارير والبحوث.حث  – 2ب

 تنمية مهارة االستنتاج لدى الطلبة. – 3ب

  تنمية مهارة التحليل لدى الطلبة.  -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 محاولة المزج بين الطريقة االلقائية وطريقة االستجواب

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية

 االمتحانات الشهرية

 االمتحانات النهائية

 عرض الكتب

 مشاهدة االفالم الوثائقية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المالحظة واالدراك والتحليل والتفسير واالستنتاج لالحداث التاريخية.-1ج

 التطوير الداتي .-2ج

 ربط المادة الدراسية بالواقع-3ج

 تطور المجتمع.تمكين الطالب من رسم صورة واضحة عن مراحل   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 محاولة المزج بين الطريقة االلقائية وطريقة االستجواب

 

 
 طرائق التقييم    

 توجيه االسئلة المباشرة واعتبارها مشاركات يومية للطلبة

 

 

 
 لشخصي (.التطور ظيف واالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 القدرة على الحوار-1د

 التحليل-2د

 التفكير المنطقي-3د

  تطوير قدرة الطالب على اداء الواجبات.  -4د
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 البنية التحتية  .12

 الحديث والمعاصر لخليج العربيتاريخ ا ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 صالح العقاد.....التيارات السياسية )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 زكريا قاسم.....دليل الخليج العربي

 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 بيالورمحمد عبد االمير....دور القبائل العربية في ظل التوسع ا

 خليل علي مراد....التطورات السياسية االمريكية في منطقة

 الخليج العربي

 
 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 مكتبة طريق العلم ,مكتبة جديد الكتب

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 الحث على زيارة المكتبات في الجامعة وخارجها.- 

 حث الطلبة على كتابة التقارير والبحوث.-

 ة.اعتماد التقنية الحديثة في البحث عن الوثائق والمصادر في كشف الحقائق التاريخية للمنطق-

 

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

القوى االستعمارية  نظري 3 االول

لسيطرة على الخليج وا

 العربي

االلقاء 

 واالستجواب
االسئلة+ 

 المشاركة

امارة بندريق ودورها  نظري 3 الثاني

 في المقاومة العربية
االلقاء 

 واالستجواب
االسئلة+ 

 المشاركة
التنافس العثماني  نظري 3 الثالث

 البريطاني
االلقاء 

 واالستجواب
االسئلة+ 

 المشاركة
لوطنية في الحركة ا نظري 3 الرابع

 الخليج العربي
االلقاء 

 واالستجواب
االسئلة+ 

 المشاركة
االلقاء  اهمية الخليج العربي نظري 3 الخامس

 واالستجواب
االسئلة+ 

 المشاركة
دور القواسم في  نظري 3 السادس

 الخليج العربي
االلقاء 

 واالستجواب
االسئلة+ 

 المشاركة
 السابع

 
االلقاء  امن الخليج العربي نظري 3

 واالستجواب
االسئلة+ 

 المشاركة


