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 أ(4ممحق )

 
 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 

  المعاصرتاريخ العرب مواصفات المقرر / 
 المقررنموذج لمواصفات 

إعددد ا  مع ددد  : البرنااااما والباااراما التااا  يقااادم مااان   ل اااا المقااارر
  التاريخ

رئيسديا :   للباراما المقرر يمثال عنصارا رسياايا أو ثانوياا بالنااب 
  التاريخ:  البرناما القام العلم  الماسول عن
الفصد  ال راسد   الرابعة "عا  تاريخ "السنة ال راسية / المستوى : 

  الثان 
 :   تماد توصيف البرناماتاريخ اع
 H422: الكود                المعاصرتاريخ العرب :  العنوان

 ساعات أسبوعيا 4:  الااعات المعتمدة 
 -  2: الدروس العملي                      2:           المحاضرة

 ساعات  4:  المجموع               -: ااعات اإلرشاد األكاديم 
 للمقرر  :  (األهداف العام  1
 األهداف العام  للمقرر -1

حت االستعمار في فترة التاريخ المعاصر ، وتعريفهم كذلك العربية  تعريف الطالب بأوضاع البالد ت
 بحركات المقاومة في تلك البالد ضد المستعمر األجنبي من أجل االستقالل

 النتاسا التعليمي  المات دف  للمقرر 

 المعرف  والف م
 .ل الوطن العربى السياسية فى مطلع التاريخ المعاصريفهم أحوا -1-أ
 يدرك االرتباط السياسى واالجتماعى ألقطار المربع العربى -2-أ
 .يدرك ربط نهر النيل لكل من مصر والسودان والصومال – 3-ا
 .يقدر أهمية الوحدة العربية حاضرا ومستقبال. -3-أ
 الم ارات الذهني  -ب
 نهج العلمي في التفكير.القدرة على اتباع الم -1-ب
 القدرة على التفكير الناقد. -2-ب
 القدرة على طرح األسئلة. -3-ب
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 والم ني  العمليةالم ارات  -ج
 القدرة على التعامل مع الوثائق والمصادر التاريحية المختلفة. -1-ج
 القدرة على ممارسة الوصف التاريخي لألحداث والوقائع التاريخية وتحليلها. -2-ج
 القدرة على استخدام النماذج التاريخية في التعامل مع الظواهر المختلفة. -3-ج
 م ارات العام  والمنقول  -د
القدرة على استخدام إمكانات الحاسوب والوساط التكنولوجية الحديثة في االطالع والببحث  -1-د

 عن المعلومات.
 القدرة على العمل الجماعي وإدارة الفريق. -2-د
 أساليب حل المشكالت سواء بين األفراد أو في إطار مؤسسي بكفاءة.استخدام  -3-د

 المحتويات
عدد  الموضوع

 الساعات

 ساعات ارشاد  المحاضرة
دروس أكاديمية / 

 علمية 

أثر الحرب العالمية  -الثورة العربية الكبرى
 األولى على الشرق العربي

   أسبوعان

   أسبوعان تطور بالد الشام والعراق

   أسبوعان أقطار المربع العربى

   أسبوعان التطور السياسى لدول حوض النيل

   أسبوعان المغرب العربى بين االستعمار والتحرير

   أسبوعان الوحدة العربية

   أسبوعان قضية فلسطين والصراع العربى اإلسرائيلى

 أساليب وطرق التعليم والتعلم
 العصف الذهني 2-4          المحاضرة                     44-1

 التعلم بالمحاكاة 4-4المناقشة والحوار                        4-3
 أساليب تقييم الطالب

 إعداد بحث في مجال التخصص           لتقييم مدى تطبيق منهج البحث العلمي
 لاالمتحان التحريري                         لتقييم القدرة على التفكير والتحلي

 المناقشة والحوار السمنار                                    لتقييم القدرة على

 النسبة المئوية لكل تقييم 
 %   08نهاية الفصل      -
 %  5امتحان شفوي  -
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 %18أعمال السنة  -
 %  5تقييمات أخرى   -
 %188المجموع   -

 ( قائمة المراجع :6
 1991ة واإلسالمية، رأفت الشيخ: التاريخ المعاصر لألمة العربي -
 كتب مقترحة  : -3

 1961حافظ وهبة: جزيثرة العرب فى القرن العشرين، القاهرة، 
 المغرب العربي د/ صالح العقاد 

 
 في تاريخ العرب الحديث والمعاصر د/ عمرعبدالعزيز عمر     

 مجالت دورية  ، مواقع انترنت، الخ -4
 . مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية -
 . الجمعية المصرية التاريخيةمجمة  -

 بعض مواقع االنترنت :   

- ss.com-www.bostan 

- www.wikipedia.org 
- http://www.moe.gov.eg 
 www.google.comموقع  -

  ( اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم1
 المكتبة   . -      
معمللللس حاسللللب الللللال لتللللدريب الرللللالب عمللللال ا  لللل  العللللرو  التقديميللللة  -

 وتصميم البرامج التعميمية . 
 معمس لتدريس المقرر .  -
 أفالم وثائقية   .                                -

http://www.bostan-ss.com/
http://www.bostan-ss.com/
http://www.moe.gov.eg/
http://www.moe.gov.eg/
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 داتا  و    .  -       
 جهاز العر  الرأسال . -      
 خرائر تاريخية وزم ية -      

 نسق المقرر :                                     رئيس القسم م
 د/ مصطفى الغريب محمد          

 
 
 
 
 
 

 


