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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 45 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

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات10 ساعات االستذكار 1

 ساعات9 الواجبات 2

 ساعات 9 المكتبة 3

 ساعات 8 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات للمتابعة9 ()تذكرأخرى  5

 ساعة 45 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

السالح ا المياه وى قضاييتناول هذا المقرر القضية الفلسطينية والحرب الباردة والتعرف على النظام العالمي الجديد. إضافة إل

 . النووي وعالقات العرب الدولية

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .والمعاصر الحديث العالمتزويد الطالب بمعرفة تاريخية عن أبرز احداث تاريخ 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 المعارف 1

 أن يكون الطالب قادرا على أن 

 

 3-1 أفغانستان ، العراق ، الصومال .....إلخبين دولية الزمات يذكر  األ 1.1

 1-1 العولمة وآثارها المختلفة يوضح 1.2

 5-1 البرامج الوثائقية واالعمال التلفزيونية ذات العالقة   يسرد 1.3

1.4

.. 

  

 المهارات 2

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 5-2 . موارد الطاقة والتنافس الدولييوظف شبكة االنترنت للحصول على   2.1

 1-2 النظام العربي وعالقاته اإلقليمية والدوليةيقارن بين   2.2

 4-2 السالح النووي وأسلحة الدمار الشامليفسر  2.3

2...   

   

 الكفاءات 3

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-3 مالمحه وآثاره النظام العالمي الجديدعمل  مع  زمالئه  حواراً  يدير 3.1

 2-3 . قضايا المياه ومستقبلها زمالئه معيقّوم   3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 إلى الحاضر  – 1917فلسطين : الصراع  الغربي الصهيوني  1

 6 1991 – 1946الحرب الباردة  2

 3 النظام العالمي الجديد : مالمحه وآثاره 3

 3 االتحادات والتكتالت الدولة واإلقليمية  4

 3 العولمة وآثارها المختلفة  5

 3 والتنافس الدوليموارد الطاقة  6.

 6 السالح النووي وأسلحة الدمار الشامل 7

 3 قضايا المياه ومستقبلها  8

 6 أزمات دولية : أفغانستان ، العراق ، الصومال .....إلخ 9

 6 النظام العربي وعالقاته اإلقليمية والدولية  10

 ساعة 45 المجموع

 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 الطالب قادرا على أن

1.1 
أفغانسذذتان ، العذذراق ، بذذين دوليذذة الزمذذات يذذذكر  األ

 الصومال .....إلخ
 االختبارات الفصلية المحاضرة 

 االختبارات الفصلية الحوار والمناقشة العولمة وآثارها المختلفةيوضح  1.2

1.3 
 يسرد البرامج الوثائقيذة واالعمذال التلفزيونيذة ذات

 العالقة  
 االختبارات القصيرة والفصلية الحوار والمناقشة
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.0 
  المهارات

 : أن يكون الطالب قادرا على أن

2.1 
مذذذوارد يوظذذذف شذذذبكة االنترنذذذت للحصذذذول علذذذى  

 . الطاقة والتنافس الدولي
 المناقشات

 تقديم العروض
 بطاقة المالحظة

 

2.2 
النظذذذام العربذذذي وعالقاتذذذه اإلقليميذذذة يقذذذارن بذذذين  

 والدولية

 الخرائط المفاهيمية.

 التعلم التعاوني
 االختبارات القصيرة والفصلية

2.3 
 العصف الذهني الدمار الشاملالسالح النووي وأسلحة يفسر 

 لعب األدوار
 بطاقة المالحظة

 االختبارات القصيرة والفصلية

3.0 
  الكفاءات

 : أن يكون الطالب قادرا على أن

3.1 
النظذذام العذذالمي زمالئذذه  عمذذل   أمذذاميذذدير حذذواراً 

 مالمحه وآثاره الجديد
 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 بطاقة المالحظة

 . قضايا المياه ومستقبلها يقّوم مع زمالئه  3.2

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20  السادساألسبوع  أول اختبار فصلي 1

 %20 العاشراألسبوع  ثانياختبار فصلي  2

 %20 أسبوعيا  تقارير ومناقشة  3

 %40 أسابيع االختبارات النهائية  ئيار نهاتباخ 4

5    

6    

7    

8    
 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 

   أسبوع(. ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدملكر مع )
 ة التدريس لتقديم المشورة والنصحتواجد أعضاء هيئ -

 ساعات أسبوعية مفتوحة لجميع الطالب )ساعات مكتبية(.4 -

 أكاديمي من المرشدين المخصصين للطالب. ساعتان أسبوعية إرشاد -

ن متبية تحديد مواعيد إضافية للطالب الذين يحتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق الساعات المك -

 ( للطالب الموهوبين أو المتعثرين أكاديميا.12-1)
 

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
مركز  اردة :سياسات دول االتحاد األوربي في المنطقة العربية بعد الحرب البعلى الحاج : 

 .دراسات الوحدة العربية

 ـ 

 المساندةالمراجع 
 .2014ممدوح منصور واحمد وهبان/ التاريخ الدبلوماسي، دار فاروس، 

 .2001صالح وهبي/ قضايا عالمية معاصرة، دمشق،  -
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جر، ، دار الفالقرنين التاسع عشر والعشرينتطور السياسة الدولية في محمد سليم/  -

2004. 

جية ة الخاراالتحاد األوربي من التعاون االقتصادي إلى السياس وآخرون: دعبد الجواجمال 

 المشتركة.واألمنية 

بي أبوظ ة،االستراتيجيمركز االمارات للدراسات والبحوث  والتفكك.العولمة  كالك:ـ إيان 

 م .2003

 اد للقرن الواحد والعشرين )ترجمة نسيم واكيم يازجي(.اإلعد كينيدي:ـ بول 

 م.1983جدة  الحديث،المنظمات الدولية والتطورات االقتصادية  عمر:ـ حسين 

 م )ترجمة1980 – 1945من الحرب الباردة حتى الوفاق  موني:ـ كولن بادن وبيتر 

 م.1984األردن  –صادق إبراهيم عودة( عمان 

 م.1981القاهرة  المعاصر،المشكالت السياسية في العالم  صور من مهنا:ـ محمد ناصر 

 م.1988 يأبو ظب معاصرة،قضايا ومشكالت دولية  وآخرون:ـ توفيق حصو 

ياسية ة والسالعولمة الطوفان ام اإلنقاذ )الجوانب الثقافي يولي:ـ فرانك جي لتشتر وجون 

 م.2000بيروت  العربية،واالقتصادية( ترجمة فاضل جنكر مركز دراسات الوحدة 

صير مقرير تـ هورتمر سيلزر : النظام العالمي الجديد : حديد السيادة ، حقوق اإلنسان ، 

 م.2001الشعوب )ترجمة صادق ابراهيم عودة ( بيروت 

ن لند ط،االوسالسياسة النووية الدولية وأثرها على منقطة الشرق  الناهي،ـ هيثم غالب 

 م.2005

 ي الشرقمشكالت إقامة منطقة خالية من السالح النووي ف :المتاهة ،معبد السالـ محمد 

 األوسط.

ركز م اردة،البسياسات دول االتحاد األوربي في المنطقة العربية بعد الحرب  الحاج: علىـ 

 م.2005بيروت  العربية،دراسات الوحدة 

-  

 .1998بيروت  21سامي ريحانا : العلم في مطلق القرن 

 اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها مواقع اإللكترونيةالمصادر 

  ىأخر

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

 ـ أجهزة عرض )بروجكتر( 2
 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... المحاكاة ، قاعاتالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 قاعات المحاضرات

 

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

1.  
Blackboard 

Smartboard 

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
 ال ينطبق

 

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
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 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

 البرنامجقيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة، مخرجات التعلم للمقرر، مدى تحصيل 

 الشهرية.االختبارات  -1

 الشفوية.ـ األسئلة  2

 المستمر.ـ التقويم  3

 أساسية.ـالقيام بواجبات إضافية أو  4

ـ تبادل التدريس بين الزمالء كل  5

  زميلة.زميل يدخل شعبة 

   

   

   

   

 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

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
 

 


