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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √ إجباري   ب.

 يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الثامن 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد 

 

 )إن وجدت( . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 ال يوجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 32 المحاضرات التقليدية  1

   التعليم المدمج  2

     اإللكترونيالتعليم  3

     عن بعدالتعليم  4

     أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي(  )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 32 محاضرات 1

  أستوديو أو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

  اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

يتنااااومل ارقااارر الكشاااوة ا ارارياااة د األماااريكتي و وارعوااااا التوسااان األورو  د األماااريكتي و تا  ااا ا    ااار   
الالتينيااةا وووااور  راااات ارقاومااة واتراااات التترريااة د م ااتع رات  االسااتقالمل االمريكيااة وأ رلااا رياا  أمريكااا  

أمريكا الالتينيةا وسياسة العزلة األمريكية ومبدأ مو رو و تا   ا اتاار  األلييااة و تا  واااا موراات األمااريكتي ماا   
ج اتاار  رياا   ال ياسااات األوروبيااة مناار اللااوري الور  اايةا وموراات األمااريكتي ماا  اتاار  العاريااة األو ا و تااا 

األمريكتي و ور الوالايت ارتتدي األمريكية بعد ا تواء اتر  م  خالمل  ورلااا د مااالر الوااية ورواابة األماا ا  
والتطورات اليت  ااد يف د األمااريكتي و ورلااا رياا  م اارا ال ياسااة الدوليااة مناار ح شاااء رواابة األماا   اا   ايااة  

 .                                                                     والنازية والواشية واتراات اللورية العارية واتر  العارية اللا يةاتر  العارية اللا ية، وموروو  م  الشيورية  

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

   ودوافعها  األمريكتين في الجغرافية الكشوف دراسة -
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 ا و تا     األمريكتي   د   األورو   التوسن راسة أسبا    -
 الالتينيةا   أمريكا  ري    وأ رلا  االمريكية  االستقالمل    ر    راسة -
 سياسة راسة  ا  الالتينية  أمريكا  م تع رات  د التتررية   واتراات   ارقاومة   راسة أسبا  ووور  راات -

 و تا  واا  األليية   اتر  ا  و تا    مو رو   األمريكية ومبدأ   العزلة
 ا الور  ية   اللوري   منر  األوروبية   ال ياسات   م    كتياألمري  التعرة ري  مورت  -
 الوالايت  و ور   األمريكتي  ري   اتر    و تا جا  األو   العارية  اتر   م    األمريكتي  مورت   التعرة ري   -

 ا األم   وروبة  الوية   مالر د    ورلا  خالمل   م   اتر  ا تواء  األمريكية بعد  ارتتدي 
 روبة   ح شاء  منر  الدولية   م را ال ياسة ري   و ورلا   األمريكتي   د    د يف   اليت  التطورات راسة   -

 ا اللا ية  العارية  اتر    اية        األم 
 العارية   واتر    العارية   اللورية  واتراات  والواشية  والنازية  الشيورية   م    األمريكتي  مورت التعرة ري    -

 االلا ية

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 للمقرر مخرجات التعلم 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 2ع  يعرة مرا ل اتريخ األمريكتي منر االاتشاة    النوت اللاين م  القرن العشري   1.1

 5ع  يعد  الكياانت ال ياسية اليت وورت د األمريكتي ورالراهتا اإلريي ية والعارية 1.2

1.3   

1...   

  المهارات 2

 1م  يل األ داث التارخيية وينقدلا  قداً موضورياً حي 2.1

 4م  ي تخدم التقنيات وموا ر ارعيومات اتديلة د التعرة ري  أل  مرا ل اتريخ األمريكتي 2.2

 5م  يت ك  م  اتابة تقارير وحبوث ر  التاريخ األمريكي  2.3

2...   

  القيم 3

 1ق  ع ل بواريية ض   الورق البتليةي 3.1
 3ق   تخدم ارنالج التارخيية ارختيوة د حتييل األ داث والورا ن التارخييةي 3.2
3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 
   األسبوع األومل:

 تعريت رام بتوصيت ارقرر وألدار ا  -
2 
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 و وارعوا األمريكتي د ا ارارية الكشوة
 2 و تا    األمريكتي د األورو  التوسن األسبوع اللاين: 2

 2 الالتينية أمريكا ري  وأ رلا االمريكية االستقالمل  ر األسبوع اللالث:  3

 2 الالتينية أمريكا م تع رات د التتررية واتراات ارقاومة األسبوع الرابن: ووور  راات 4

 2 و تا    مو رو األمريكية ومبدأ العزلة وسياسة األسبوع اخلامس: 5

 2 و تا  وا األليية اتر  األسبوع ال ا س: 6

 2 الور  ية اللوري منر األوروبية ال ياسات م  األمريكتي األسبوع ال ابن: 7

 2 األسبوع اللام : االختبار النووي ومنارشة النتا ج 8

 2 األو  العارية اتر  م  األمريكتي مورتاألسبوع التاسن:  9

 2 اتر  ا تواء األمريكية بعد ارتتدي الوالايت و ور األمريكتي ري  اتر  و تا جاألسبوع العاشر:  10

11 
 منر الدولية م را ال ياسة  ري   و ورلا  األمريكتي  د   د يف  اليت  التطوراتاألسبوع اتا ي رشر:  

 اللا ية العارية اتر   اية    األم  روبة ح شاء
2 

 2 والواشية النازيةو  الشيورية م  األمريكتي مورتاألسبوع اللاين رشر:  12

 2 األمريكتي م  اتراات اللورية العاريةاألسبوع اللالث رشر: مورت  13

 2 األسبوع الرابن رشر: مورت األمريكتي م  اتر  العارية اللا ية 14

 2 األسبوع اخلامس رشر: ركري ا امعة األمريكية  15

 2 األسبوع ال ا س رشر: االختبار النوا ي 16

 32 المجموع
 

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

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 
يعرة مرا ل اتريخ األمريكتي منر االاتشاة    

 النوت اللاين م  القرن العشري  

 أسئية  احملاضرات 

1.2 
يعد  الكياانت ال ياسية اليت وورت د األماريكتي 

 ورالراهتا اإلريي ية والعارية

 منارشة  التكييوات والنقاشات 

…    

 المهارات 2.0

 ارنارشة  احملاضرات  التارخيية وينقدلا  قداً موضورياً يل األ داث حي 2.1

2.2 
ي اااتخدم التقنياااات ومواااا ر ارعيوماااات اتديلاااة د 

 التعرة ري  أل  مرا ل اتريخ األمريكتي

 منارشة التكييت  تكييوات 

… 
يااااات ك  مااااا  اتاباااااة تقاااااارير وحباااااوث رااااا  التااااااريخ 

 األمريكي 

 منارشة التكييت  تكييوات 

 القيم  3.0
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 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 منارشة التكييت  تكييوات  ع ل بواريية ض   الورق البتليةي 3.1

3.2 
 اااااااتخدم ارناااااااالج التارخيياااااااة ارختيواااااااة د حتييااااااال ي

 األ داث والورا ن التارخيية

 منارشة التكييت  تكييوات 

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20 م ت ر ارنارشات الووية واألوراق والبتوث 1

 % 20 اللام   االختبار النووي 2

 % 60 ال ا س رشر  االختبار النوا ي 3

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 سارات مكتبية: مبعدمل سارتي أسبورًياا -
 ختويص سارات حضارية ليطال  ذوي اتاالت وارتطيبات اخلاصة ورًقا تاجتو ا  -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 للمقرر   الرئيسالمرجع 
رااااي ليدراسااااات  ، أمريكااااا والعااااار د التاااااريخ اتااااديث وارعاصاااار  ،رأراااايف يني ااااي الشاااايخ

 ما2006ة، والبتوث اإل  ا ية واالجت اري

 المساندةالمراجع 

 :(وغريها والتقارير الدورياتلكتب واملراجع املوصى باقتنائها )ا

 م.2001، شباب اجلامعة مؤسسةواألمريكتني، تاريخ أوربا  ،حممود السيد -

حدد  - عبد الفتاح حسن أبو علية: تاريخ األمريكتني التكوين السياسي للواليات املت

 .1987، 1407األمريكية، دار املريخ للنشر، الرياض، 

يدة،  - ةدة العرب مدريكتني، النه حممد أنيس، السيد رجب حراز: مدخل تاريخ األ

 .1964القاهرة، 

قداد: - يدات  صالح الع يدا والوال يدا ويي ال يدة ا أملان تدات القوم ندة للحر سدة مقار درا

 .1967املتحدة األمريكية وترتيا، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 

يدة،  - حددة األمريك يدات املت تداريخ الوال مدوجز  ألن نيفننز، هنري ستيل توماجر: 

 .1952ترمجة مص فى عامر، القاهرة، 

  .2011ياع: تاريخ آسيا واألمريكتني، القاهرة، يبراهيم جالل، صباح الب -
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 .1979رأفت غنيمي الشيخ: أمريكا والعالقات الدولية، عامل الكتب، القاهرة،  -

 اإللكترونية المصادر 

 جملة السياسة الدولية. -

 F.R.U.Sيصدارات عن السياسة اخلارجية األمريكية  -

 مواقع الدراسات األمريكية -

 الربي انيةاملوسوعة  -

    ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 طالًبا 40رارة  راسية ما لة ال يزيد رد  الطال  هبا ر  

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

 جواز  اسب آل  -
 data showجواز  -
 بشبكة اإل رت يف   WiFiجواز اتوامل السيكي  -
 سبوري ذاية -

 اخرا ط ورسوم توضيتية - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 راريية التدريس
 الطال   -

 زايرات ارراجن النظري

 االستباانت اإللكرتو ية   -
 الزايرات

 رارية طرق تقيي  الطال 
أرضاااء ليئااة التاادريس ماا   اخاال الق اا   

 م  األر ام ارناوري

مراجعاااااااة  تاااااااا ج االختباااااااارات  -
 النووية والنوا ية

رياااااس   اااابة باااااا الطيبااااة د  -
ارقاااااااااارر مقار ااااااااااة  رقااااااااااررات 

 الطالبااألخرى اليت يدرسوا 
تقاااااااو  م اااااااتقل مااااااا  خاااااااار   -

 الربانمج
 

 مدى حتويل خمرجات التعي  لي قرر
أرضاااء ليئااة التاادريس ماا   اخاال الق اا   

 م  األر ام ارناوري

مراجعاااااااة  تاااااااا ج االختباااااااارات  -
 النووية والنوا يةا

بتوث والتقارير اليت مراجعة ال -
 يقدموا الطال ا
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 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

مراجعاااااااااة أوراق االختباااااااااارات  -
اساااااااااااااتيوا وا ليتأااااااااااااااد مااااااااااااا  

رواصااوات الوررااة االمتتا يااة، 
 ورياسوا رخرجات التعي ا

 

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

 جميس ر   التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه1442 7 10 تاريخ الجلسة

 


