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جامعة بنها
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كمية التربية ببنها

مواصفات المقرر  /تارٌخ األمرٌكتٌن

نموذج لمواصفات المقرر
البرنااااما والباااراما التااا يقااادم مااان ل اااا المقااارر :إعددد ا م ددد
التارٌخ
المقرر يمثال عنصارا رسياايا أو ثانوياا بالنااب للباراما  :رئٌسدٌا
القام العلم الماسول عن البرناما  :التارٌخ
السنة ال راسٌة  /المستوى  :الراب ة "عا تارٌخ " الفصد ال راسدً
الثانى
تاريخ اعتماد توصيف البرناما :
العنوان  :تارٌخ األمرٌكتٌن الكودH426 :
الااعات المعتمدة  4 :ساعات أسبوعٌا
قاع بحث- 2 :
المحاضرة  2 :ساعات أسبوعٌا
المجموع  6 :ساعات
2
ااعات اإلرشاد األكاديم - :
)1األهداف العام للمقرر :
)2النتاسا التعليمي المات دف للمقرر :

تعريففالطالبففركل رالففشلط التلففاال طالع طأففللطالتففول حرلطالف ل ف رل رالففشل
رلطالأستعأرطرلط نجليزيشل طالفرنسفيشليفولطأريالفال
طالتلاالط أريالتينل
طالص فرطبلنين أففال طسففتورللطال يففارلطالأت ففح لطوأرياليففشل ح رلط أ فريالتينل
يولطال ركلطالعاالأيش

أ -المعرف والف م

-1ليرنبلنينلطالالل الطالجغرطييشل رالشلط ستعأار ل-2ليحركلقيأشلطالأناحر لي لطالت سعلط أريال  .ل-3ليوارنلنينلصع حل أريالال هن بلإنجلت طر .لط-4-ليفسرلطوسناكلطالت لجعلرل أريالال ق ىلح الشلي لطالعاالمل ل
ل-5 -ليفسرلطالتناقضارلي لطاللخصيشلطوأرياليش ل

ب -الم ارات الذهني

ك-1-لطالوحر لعل لطتنابلطالأن جلطالعلأوليولطالتفالير .ل
ك-2-لطالوحر لعل لطالتفاليرلطالناقح .ل
ل
ك-3-لطالوحر لعل لبرحلطوسئلش .ل
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ت -الم ارات الم ني والعملي
تل-1-لطالوحر لعل لطالتعاأللأعلطال ثائقل طالأصاحرلطالتاريخيشلطالأختلفش .ل
ل

ف ففحط ل طال ق ف ففائعل

تل-2-لطالوف ففحر لعلف ف ف لأأارس ف ففشلطال ص ف ففالطالتف ففاريخولال
طالتاريخيشل ت ليل ا .ل
ل
تل-3-لطالوحر لعل لطستخحطملطالنأاذجلطالتاريخيشليولطالتعاأللأعلطال ف طهرل
طالأختلفش .ل

ث -الم ارات العام والمنقول
ثل-1-لطالوففحر لعلف لطسففتخحطملإأالانففارلطال اسف كل طال سففائبلطالتالن ال جيففشل
لعنلطالأعل أار .ل

طال حيثشليولط بربل طالن
ل
ثل-2-لطالوحر لعل لطالعأللطالجأاعول طحطر لطالفريق .ل
ل
ثل-3-لطستخحطمل سااليكل للطالألالررلس طءلنينلطويفرطحل ليفولإبفارل
أؤسسولنالفاء  .ل

)3المحتويات
الموضوع

ع ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففححل طالأ اضر
طالساعار

سن عان
اإلستكشاؼ والفتح
بنػػػػػػػػػار المسػػػػػػػػػػتعمرات سن ب

اإلنجميزية
اسػػػػتقلم المسػػػػتعمرات
اإلنجميزية
التوسع اإلقميمى
الحػػػػػػػػػػػػػر األ ميػػػػػػػػػػػػػة
االمريكية
الثػػػػورل والتحريػػػػر ػػػػػى
أمريكا اللتينية
العلقػػػػػػػات االمريكيػػػػػػػة
االوربية
دوم امريكا ػ الحػر
العالمية األولى
دور امريكػا ػ الحػػر
العالمية الثانية
أمريكا بعد الحرب
العالمي الثاني

سن ب
سن عان
سن ب
سن عان
سن ب
سن ب
سن ب
أابوعان

 )4أسالي التعميم والتعمم :

ساعارلطرلاحل ل
حر سل
الاحيأيف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففشل/ل
علأيشل

الملحق (4أ) نموذج لمواصفات المقرر
التعليم العالى فى مصر

دليل االعتماد وضمان الجودة فى

 1-4المحاضرة
والحوار
 3-4الت بالمحاكاة
أسالي تقييم الطمبة :

االمتحان التحرٌري
والتح ٌ
السمٌنارات والن وات
والج ا
االمتحانات الشفوٌة
االستٌ ابٌة وال فظٌة

 2-4المناقشة
 4-4ال صف الذهنً

لتقٌٌ الق رة ع ى التفكٌر
لتقٌٌ الق رة ع ى المناقشة
لتقٌٌ الق رة ع ى

أساليب تقييم الطلبة :
 -كتابة تقارير

(لتقييم قدرة الطالب على توظيف املعلومات)

 اختبار شفوى -اختبار مواقف

(لتقييم االستيعاب والفهم )
(لتقييم قدرة الطالب على التعامل مع املواقف )

جدوم التقييم :

طالتوييم1ل:للللللللللللللللللللللطوسن بلل:ل سن عيالل ل
طالتوييم2لل:لللللللللللللللللللللطوسن بل:طالتاسعلل ل
طالتوييمل3ل:للللللللللللللللللللللطوسن بل:لن ايشلطالفصللطالحرطس لل ل
النسبة المئوية لكل تقييم
 -نهاية الفصل

% 08

 امتحان شفوي % 5 -أعمال السنة %08

 تقييمات أخرى % 5 -المجموع %088
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 )6قائمة المراجع :
 راشد لبرلوى :العلقات السياسية الدولية  ،النهضة المصرية1927 ، سمير ريد :الواليات المتحدل االمريكية ثورل يوليو. -3كت مقترحة :
 عبد العزيز نوار والعبد الحميد نعناعى :تاريخ الواليات المتحدلاألمريكية الحديث
 -4مجلت دورية  ،مواقع انترنت ،الخ
 مكتب المصطفى االلكتروني داسرة المعارف البريطاني -الدوريات االلكتروني ال اص بتاريخ االمريكتين

بعض مواقع االنترنت :
-

 www.bostan-ss.comل

-

 www.wikipedia.orgل

-

أ قعل www.google.comل

 http://www.moe.gov.eg -ل

 )2اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم
لللللل-لطالأالتنشللل .ل

 أعأ ففلل اس ففكلطالف ف لالت ففحريكلطالب ففركلعلف ف لطنلف ف لطالع ففرتصأيملطالنرطأجلطالتعليأيشل.ل ل
 أعأللالتحريسلطالأوررل.ل ل ل يرمل ثائويشللل.للللللللللللللللللللللللللللللللللللل-لحطتالل لللل.ل ل

لطالتوحيأي ففشل
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لللللل-لج ازلطالعر لطالرس ل .ل
لللللل-لخرطئبلتاريخيشل زأنيش ل
 ت ييرلنع ت ف ف ييرلنع ف فطالعر

لطال سائللطالتعليأيش

ل

لطوج ف ففز لأثف ففللطالخ ف فرطئبلطالتاريخيف ففشل طالجغرطييف ففشل لالف ففارل

ل

ل
منسؽ المقرر :
د/

رئيس القسم
أ.د /عبدالمطيؼ الصباغ

