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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 ثالث ساعات 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

 - أستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات  10 ساعات االستذكار 1

 ساعات 9 الواجبات 2

 ساعات 8 المكتبة 3

 ساعات  9 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 9 ()تذكرأخرى  5

 ساعة45 اإلجمالي 
 ات االسيتذكار،، ويشيمل للي : 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

لمستعمرات كوين ايهدف هذا المقرر إلى إعطاء فكرة عامة عن الكشوف الجغرافية في العالم الجديد ثم االستيطان فيه ، وت

مريكية لمتحدة األيات ااإلسبانية والبرتقالية والبريطانية والفرنسية ي األمريكيتين ، كذلك يعالج هذا المقرر استقالل الوال

رها ريكية وآثاة األمت االستقاللية في أمريكا الالتينية ، كما يعنى المقرر بدراسة الحرب  األهليوتوسعها ، وكذلك الحركا

 ب العالميةن الحراالقتصادية والسياسية والتوسع االمريكي حتى الحرب العالمية األولى ، ثم تناول أحوال االمريكيتين م

 .المتحدة االمريكية كقوة عالمية األولى حتى الوقت الحاضر مع التركيز على بروز الواليات 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ة ، إعطاااء الطالاار فكاارة واضااحة عاان الكشااوف الجغرافيااة التااي أدت إلااى اكتشاااف أمريكااا ، ونشاا ة المسااتعمرات البريطانياا

توساعها ة عالمياة وا كقووالفرنسية ، واالسبانية ، حرب االستقالل األمريكية ، الحرب األهلية األمريكية وآثارها ، بروز أمريك

 االستعماري ودورها في الحرب العالمية األولى  .
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 المعارف 1

 أن يكون الطالر قادرا على أن 

 

 5-1 يسرد معلومات كافية عن الواليات المتحدة االمريكية     1.1

 3-1 يذكر االدوار التاريخية التي مرت بها امريكا 1.2

 1-1 يوضح تحول الواليات المتحدة االمريكية إلى دولة كبرى    1.3

 2-1 يعدد دور أمريكا في الحرب العالمية األولى 1.4

 المهارات 2

 أن يكون الطالر قادرا على أن

 

 4-2 مبدأ مونرو  يفسر 2.1

 2-2 األهلية األمريكيةيحلل أسباب الحرب  2.2

 3-2 ينقد الدستور األمريكي 2.3

 1-2 النزاع بين المستعمرات واإلدارة في لندن  يقارن بين  2.4

   

 الكفاءات 3

 أن يكون الطالر قادرا على أن

 

 1-3 يدير  زمالئه في عمل البحوث والعروض الجماعية عن سياسة التوسع األمريكية  3.1

 2-3 حول الدستور االمريكي  يقوم زمالئه 3.2

3.3   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 بداية االستعمار األوربي  –الكشوف الجغرافية  1

 3 االستعمار البريطاني ، الفرنسي ، االسباني  2

 3 الصراع البريطاني الفرنسي  3

 3 ت سيس المستعمرات البريطانية  4

 3 النزاع بين المستعمرات واإلدارة في لندن  5

 3 أسباب النزاع ، حرب االستقالل األمريكية  6

 3 الدستور االمريكي  7

 3 التوسع نحو الغرب  8

 6 الحرب األهلية األمريكية  9

 3 مبدأ مونرو 10

 3 سياسة التوسع األمريكية  11

 6 دور أمريكا في الحرب العالمية األولى 12

 ساعة 45 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
  المعارف

 : أن يكون الطالر قادرا على أن

1.1 
يساااارد معلومااااات كافيااااة عاااان الواليااااات المتحاااادة 

 االمريكية    

 االختبارات القصيرة والفصلية الحوار والمناقشة

 االختبارات الفصلية المحاضرة  يذكر االدوار التاريخية التي مرت بها امريكا 1.2

1-3 
يوضح تحول الواليات المتحدة االمريكية إلاى دولاة 

 كبرى   
 االختبارات الفصلية الحوار والمناقشة

 االختبارات القصيرة والفصلية الحوار والمناقشة يعدد دور أمريكا في الحرب العالمية األولى 1.4

2.0 
  المهارات

 :  أن يكون الطالر قادرا على أن

2.1 
 العصف الذهني يفسر  مبدأ مونرو

 لعر األدوار

 بطاقة المالحظة

 االختبارات القصيرة والفصلية

2.2 
 أسباب الحرب األهلية األمريكيةيحلل 

 حل المشكالت

لتقويم  بطاقة المالحظة

 العروض الفردية والجماعية

 االختبارات الفصلية

2.3 
 التدريس االستقرائي ينقد الدستور األمريكي

 التعلم بالتخيل
 بطاقة المالحظة

2.4 
الناازاع بااين المسااتعمرات واإلدارة فااي  يقااارن بااين 

 لندن

 المفاهيمية.الخرائط 

 التعلم التعاوني
 االختبارات القصيرة والفصلية

3.0 
  الكفاءات

 : أن يكون الطالر قادرا على أن

3.1 
عماااال البحااااوث  عاااانزمالئااااه  أمااااامياااادير حااااوارا  

 والعروض الجماعية عن سياسة التوسع األمريكية 
 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 بطاقة المالحظة

 الدستور االمريكييقوم زمالءه حول  3.2

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 العاشراألسبوع  أولاختبار فصلي  1

 %10 أسبوعيا  المشاركة في النقاش و الحوار  2

 %10 كل أسبوعين عروض فردية وجماعية  3

 %10 كل أسبوع مجموعة كتابة مقاالت قصيرة  4

 %15 العاشراألسبوع  ثانياختبار فصلي  5

 %40 أسابيع االختبارات النهائية  ئيار نهاتباخ 6
 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 

 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  لكر مع )

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح  -

 حة لجميع الطالب )ساعات مكتبية(.ساعات أسبوعية مفتو4 -

 ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من المرشدين المخصصين للطالب. -

( للطالب 1-12تحديد مواعيد إضافية للطالب الذين يحتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق الساعات المكتبية من ) -

 الموهوبين أو المتعثرين أكاديميا.
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 .مريكية ة االعبدالفتاح أبو علية ، تاريخ االمريكيتين والتكوين السياسي للواليات المتحد للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 
 .عبدالمجيد نعنعي ، موجز تاريخ الواليات المتحدة االمريكية ـ 

 .اآلت ينفنز ، موجز تاريخ الواليات المتحدة  ـ 

 اإللكترونيةالمصادر 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاو
 شبكة اإلنترنت ، المواقع المتخصصة بالتاريخ االمريكي . - 
 .لخرائط التاريخية الخاصة بالمقررا -

 أجهزة عرض الصور والخرائط . -

 ذات عالقة بالموضوع المدروسمواقع إلكترونية  -

  ىأخر

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

 ـ أجهزة عرض )بروجكتر( 2

 أفالم سينمائية ذات صلة بمفردات المقرر . -3

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعات المحاضرات إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض المختبرات، قاعاتالدراسية،  القاعات)

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

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.

 تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 ورش العمل 

 استطالع  لجنة الجودة فاعلية طرق تقويم الطالب

 التعلم للمقررمخرجات مدى تحصيل 
 عضو هيئة التدريس

 لجنة تنسيق المقررات

  الشهرية.ـ االختبارات  1

 الشفوية.ـ األسئلة  2

 المستمر.ـ التقويم  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

 

 


