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 مخطط مهارات المنهج

 لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 السنة / المستوى

 

 المرحلة الرابعة 

 رمز المقرر

 

SEL464 

 اسم المقرر

 

تاريخ الواليات 

المتحدة 

  االمريكية 

 أساسي

 أم اختياري

 

 اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 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
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موذج وصف المقررن

 

 كلية التربية للعلوم االنسانية  –جامعة تكريت   المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ     / المركز علمي القسم ال .2

  الواليات المتحدة االمريكية تاريخ  اسم / رمز المقرر .3

 حضور الطالب امر قائم واساسي  أشكال الحضور المتاحة .4

 المرحلة الرابعة  الفصل / السنة .5

 ساعة  36 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2016/ 15/9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

لمراحل ام بيان الجديد والية استكشافه ومن ثتدريس الطلبة التطورات السياسية التي حصلت في العالم  -1

 التاريخية لظهور بوادر الحرب االهلية االمريكية ومن ثم حرب االستقالل مرورا بموقف

ع جديد ، مالم الاالمبراطورية البريطانية من تلك الحرب وصوال الى  انحسار الوجود البريطاني في الع

 .ةجتماعياالو  ةقتصادياالوة سياسيال بيان التطورات 
درا يكون قا وفهمه لكي والمعاصر  الحديثالمتحدة االمريكية  الوالياتضرورة دراسة الطالب لتاريخ  -2

 ة عظمى.هذه  البالد لما لها من اثرا واضحا في السياسة العالمية كقوعلى معرفة كيفية تطور 
ية جية والاستها الخارمع الدول الكبرى والية رسم سي األمريكيةالواليات المتحدة دراسة عالقات  -3

ا تفوقه مجابهتها لالزمات الدولية  من خالل تكريس جميع المعطيات لصالح كيانها السياسي عبر

 الدبلوماسي والعسكري واالقتصادي .
 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
تحدة اليات المالومعرفة المراحل و التطورات السياسية واالقتصادية و االجتماعية التي مرت بها  -1أ        

 . االمريكية

 سية .اب السياقدرة الطلبة على التمييز و االدراك المعرفي للتعرف على ابرز الشخصيات و االحز -2أ      

لمعاصرة كون اوتوظيفه في مجال الرؤية التاريخية  نقدي و تحليلي  بأسلوبدفع الطالب للتفكير  -3أ      

 .الواليات المتحدة تمثل واحدة من الدول العظمى في اغلب المجاالت
   ب خدام اسلووالمعاصرة  عبر است من التواصل مع المستجدات و التطورات الحديثةتمكين الطلبة  -4أ      

لقنوات من خالل متابعة ا البحث التاريخي وتوظيف الرؤية المعاصرة واالطالع على مستجدات االحداث 

 .التعليمية والبرامج الوثائقية التي تعتمد البعد التاريخي مع مؤثرات االعالم المعاصر
ها ة باعتبارة االمريكيالمتحدالواليات اعداد الطلبة لتكون لهم القدرة على البحث و التدريس في تاريخ   -5أ      

كومة ارة حدولة متطورة تعتمد نظم تعليم متطورة من خالل اشتراك الطلبة في برامج تعليمية تتبناها سف

ة التعليم مع وزار تعاونالواليات المتحدة االمريكية  من خالل تعاونها مع الملحقية الثقافية لجمهورية العراق بال

 . ةالعالي قسم العالقات الثقافي
مية افية العلجوانب الثقمن معرفة تاريخ الواليات المتحدة االمريكية والتركيز على الان يتمكن الطالب   -6أ      

 لكترونيةارامج والتاريخية واالستفادة من التطور العلمي وطرق التدريس الحديثة عبر تبنى ورش العمل عبر ب

  .معاصرمن خالل البث المباشر للتعرف على طرق التدريس ال
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

لحديث الواليات المتحدة االمريكية تمكين الطلبة من معرفة و فهم اساسيات مادة تاريخ ا – 1ب

 المعاصر .و

 . حث الطلبة على كتابة التقارير و البحوث في المجال المقرر  - 2ب

ة على ة القائمواالبتعاد عن الطرق القديم تمكين الطلبة من مهارات التحليل و التفكير العلمي  – 3ب

 .السرد التاريخي 

 وثقافة حث الطلبة على ضرورة االطالع على االفالم الوثائقية المتخصصة في مجال التاريخ  -4ب

مادة قة بالالخرائط و الصور المتعل الشعوب وخصوصاً ثقافة الشعب األمريكي من خالل االطالع على 

   المقررة .
 طرائق التعليم والتعلم      

 

ئقية الشرح و التوضيح عن طريق المحاضرات و بطرق توضيحية جديدة و محاولة عرض االفالم الوثا

ق لتحقي ية المريكالواليات المتحدة اداخل القاعة الدراسية اضافة الى المصادر و المراجع الخاصة بتاريخ 

 وتحسين استيعاب الطلبة . الفهم الكامل للمفردات 

 

 
 طرائق التقييم      

 

ظبة على الموا والمشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دليل التزام الطالب و تحمله المسؤولية مع الحضور  -

 الدوام .

 االمتحانات النظرية و الشفوية اليومية والفصلية و النهائية . -

 و البحوث الخاصة بمفردات المادة .كتابة التقارير  -
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التاريخية . لألحداثالمالحظة و االدراك و التحليل و التفسير و االستنتاج -1ج

ومات خالل ربط المعللجديد من ضاع العالم ااوتمكين الطالب من رسم الصورة الكاملة عن  -2ج

ق عبر لتحقياوهي سهلة  النظرية مع بعض االفالم الوثائقية و الخرائط التي تجعل المقرر سهل الفهم 

ع ا عبر موقابعتهاستخدام المحاضرة الفيديوية وعرضها عبر الداتا شوا وشاشة البالزما في القاعة او مت

 .الكلية او الموقع الشخصي الستاذ المادة

شتراك ل االمن خاللطلبة وحثهم على تطوير الذات و الثقافة التاريخية حتى بعد التخرج تمكين ا -3ج

 .لمتمدنالبلد افي البرامج التي تعدها بعض المنظمات الغير حكومية من اجل مواصلة فهم الحقائق لهذا 

من خالل  ليميالفلدراسية بالواقع العالمي واتزويد الطلبة بالمعلومات التاريخية و ربط المادة ا  -4ج

لنظر ادة امناقشة تجارب الشعوب وكيفية ظهور هذا البلد من خالل جهود المهاجرين وترسيخ مبدا اع

 . في الفرص الممنوحة لالنسان اذ احسن استخدامها

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ل ة داخالشرح و التوضيح عن طريق المحاضرات و بطرق توضيحية جديدة و محاولة عرض االفالم الوثائقي

 صر ث والمعاالحدي الواليات المتحدة االمريكيةالقاعة الدراسية اضافة الى المصادر و المراجع الخاصة بتاريخ 

 لتحقيق الفهم الكامل للمفردات  وتحسين استيعاب الطلبة .

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

  المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دليل التزام الطالب و تحمله المسؤولية مع الحضور و المواظبة على  -

 الدوام .

 االمتحانات النظرية و الشفوية اليومية والفصلية و النهائية . -

 كتابة التقارير و البحوث الخاصة بمفردات المادة . -

 
 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 تطور قدرة الطلبة على الحوار و المناقشة . -1د

 و تقويمها و تطويرها .القابلية على تحليل و تفسير االحداث  -2د

 حلول للمشاكل التي تواجه دول العالم المعاصر نظري . إليجادالتفكير المنطقي  -3د

 لمحدد .تطوير قدرة الطالب للعمل على اداء الواجبات المكلف بها وتسليمها في الموعد ا   -4د



  
 5الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

األسب

 وع
الساع

 ات
اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

     

1 

     

1 
الفصل االول :الكشوفات الجغرافية 

  االسبانية  واالنكليزية في امريكا 
تاريخ الواليات 

  المتحدة االمريكية 
المحاضرة و 

 الشرح 
االسئلة و 

 المناقشة 

       

2 
     

1 
الجغرافية الكشوفات : الفصل االول

 في امريكا   والهولندية الفرنسية 
تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة 

 والشرح
االسئلة و 

 المناقشة 
       

3 
     

1 
الفصل االول : التوسع البريطاني 

 في كندا

تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة 

 والشرح
االسئلة و 

 المناقشة 

 الفصل الثاني: الثورة االمريكية . 1 4

البريطانية تجاه سياسة الحكومة -

 المستوطنات االمريكية .

تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة و 

 الشرح 
االسئلة و  

 المناقشة 

     

5 
     

1 
 الفصل الثاني:

 حرب االستقالل  االمريكية. -
تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة و 

 الشرح 
االسئلة و 

 المناقشة 

الثاني: نتائج حرب الفصل  1 6

 االستقالل االمريكي

تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة و 

 الشرح 
االسئلة و 

 المناقشة 
     

7 
      

1 
الفصل الثالث :امريكا الالتينية في 

 اعقاب حرب االستقالل االمريكية
تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة و 

 التحليل 
امتحان 

 يومي 
     

8 
      

1 
 الفصل الثالث:

الحركات الثورية التحررية في -

 امريكا الجنوبية

تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة و 

 التحليل 
االسئلة و 

 المناقشة 

 
( للفصل 1امتحان رقم ) 1 10

 االول 

تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
اسئلة   امتحان نظري

 مركزة

     

11 
     

1 
الفصل الثالث: الموقف االسباني في 

 فترة الحروب  النابليونية
تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة  

 والشرح 
االسئلة و 

 المناقشة 

 :الفصل الرابع  1 12
العزلة االمريكية وجامعة -

 الدول االمريكية

تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة و 

 التحليل 
االسئلة 

 والمناقشة 

     

13 
     

1 
تاريخ الواليات  مبدأ مونرو والموقف االوربي منه -

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة و 

 الشرح 
االسئلة 

 والمناقشة 
     

14 
     

1 
الفصل الرابع :الموقف االوربي من 

 مبدأ مونرو 
تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة و 

 الشرح 
االسئلة 

 والمناقشة 
12      

1 
 الفصل الخامس :

 اتساع رقعة الواليات االمريكية -
تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة 

 والشرح 
االسئلة و 

 المناقشة

      

15  
     

1 
 الفصل الخامس :

 الشعب االمريكي  ومكوناته-
تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة 

 والشرح 
االسئلة و 

 المناقشة

تاريخ الواليات  ( للفصل االول2امتحان رقم )  16

 المتحدة االمريكية  
اسئلة   امتحان نظري 

  مركزة
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17 
الفصل السادس :الحرب االهلية  1

 االمريكية ،القضايا الرئيسية المسببة

 للحرب االهلية.

تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة 

 والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

      

18 
الفصل السادس :اندالع  1    

 الحرب.

 مراحل الحرب. -

 

تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة 

 والتحليل 
االسئلة 

 والمناقشة 

عطلة نصف    عطلة نصف السنة  17

 السنة   

 

عطلة نصف    السنةعطلة نصف   18

 السنة   

 

الفصل السادس :موقف  1 19

الدول االوربية من الحرب 

 االهلية

 نتائج الحرب.

تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة 

 والتحليل 
االسئلة 

 والمناقشة 

      

20 
 الفصل السابع : 1

مراحل كسر العزلة  -

 االمريكية.
 اسباب دخول الواليات المتحدة -

 .االمريكية الحرب العالمية األولى

تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة 

 والتحليل 
االسئلة و 

 المناقشة

 الفصل السابع : 1 21

اعالن الواليات المتحدة االمريكية 

 الحرب على المانيا والنمسا 

تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة 

 والتحليل 
االسئلة و 

 المناقشة

      

20 
الفصل السابع :دور الواليات  1

المتحدة االمريكية في مؤتمر 

 1919السالم 

تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة 

 والتحليل 
االسئلة و 

 المناقشة

      

20 
     

1 
الفصل السابع :سياسة الواليات 

المتحدة االمريكية بين الحربين 

1919-1939 

تاريخ الواليات 

 المتحدة االمريكية  
المحاضرة 

 والشرح 
االسئلة 

 والمناقشة

     

22 
     

1 
الفصل السابع :الحرب العالمية 

 الثانية :

موقف الواليات المتحدة االمريكية 

 من الحرب.

المحاضرة و  تاريخ العالم المعاصر 

 التحليل 
االسئلة و 

 المناقشة 

اسئلة  امتحان نظري تاريخ العالم المعاصر  ( الفصل الثاني 1امتحان رقم) 1 23

 مركزة
    اسابيع 6فترة التطبيق       24

25      
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 البنية التحتية  .12

حدة االمريكيتين والتكوين السياسي للواليات المتتاريخ  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 االمريكية 

  رأفت غنيمي الشيخ– امريكا والعالم تاريخ  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

الواليات المتحدة االمريكية من القرن تاريخ 

تأليف عبد : السادس عشر حتى القرن العشرين 

  الفتاح حسن ابو علية
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 احمد د. كمال مظهر  –الدول الكبرى 

مجلة "نيتشر"  االسبوعية والتي تنشر -

 موضوعات مختلفة .

مجلة ناشيونال جيوغرافيك وهي مجلة -

 ممرة عا ألولعلمية امريكية صدرت 

 32تصدر شهريا وهي مترجمة الى 1888

لغة عالمية ومن ضمنها اللغة العربية التي 

 .2010عام  ترجمتها  بدأت

26      

      

27 
     

      

28 
          

      

29 
          

      

30 
     

1 
الفصل الثامن :سياسة الواليات 

-1919المتحدة بين الحربين 

1939 

المحاضرة و  تاريخ العالم المعاصر 

 التحليل 
االسئلة و 

 المناقشة 

      

31 
     

1 
الفصل الثامن: الحرب العالمية 

 1939الثانية 
المحاضرة و  تاريخ العالم المعاصر 

 التحليل 
االسئلة و 

 المناقشة 
       

32 
     

1 
الفصل الثامن :حادثة قاعدة بيرل 

 االمريكيهاربر ورد الفعل 
المحاضرة و  تاريخ العالم المعاصر 

 التحليل 
االسئلة و 

 المناقشة 

اسئلة  امتحان نظري تاريخ العالم المعاصر (الفصل الثاني 2امتحان رقم ) 1 33

 مركزة
      

34 
   مراجعة  مراجعة  1

       

35 
   مراجعة  مراجعة   1

       

36 
    امتحانات اخر السنة  
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مجلة افكار واكتشافات وهي مجلة علمية -

مهتمة  2010مرة عام  ألولامريكية نشرت 

بالعلوم االجتماعية والتاريخ واالحداث 

 الجارية .
 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
المكتبة االفتراضية وزارة التعليم العالي -

  .والبحث العلمي

العالمية مواقع المكتبات في بعض الجامعات -

 والعربية 

 .المواقع االلكترونية الرصينة 

 المنتديات التاريخية العربية واالجنبية .-
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 لمتاحة .رونية اواالستفادة من المكتبات االلكت الحث على زيارة مكتبات الجامعة و المكتبات العامة  -1
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ر في فة حضواالطالع على الدراسات المهتمة بتاريخ الواليات المتحدة االمريكية عبر المشاركة بص -4

 الندوات المنعقدة في القسم العلمي.

 

 

 
 


